
Zona 1:  Algarão, Cruz da Oliveira e Fonte Quente  
Zona 2:  Bairro da Figueira 
Zona 3:  Moinhos Novos e Frei-Domingos 
Zona 4:  Azambujeira,  Mata de Cima,  Pinheiro,  Raposeira, 
Engenhoca 
Zona 5:  Taveiro, Casal da Pequena 
Zona 6:  C. Carvalho, Cabecinha, C. do Guerra, Charneca do 
Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, C. Gregório II, 
Outeiro 
Zona 9:  Casal da Estrada, Chamiço, Pedra Redonda, 
Casal Leirião, Portela, Casal da Bica 
Zona 10:  Benedita Solão 
Zona 11:  Benedita, Goucharia e Por do Sol 
Zona 12:  Moita do Gavião, Ninho D´Águia , Venda 
das  Raparigas 
Zona 13:  Ribafria 

 Zonas Pastorais da paróquia:   

JANEIRO                          INFORMAÇÕES  

Domingo – 12 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 10.00h    Audição do texto de Frei Agostinho de Sta Maria no Museu Paroquial 
 11.30h    Zona 1: Missa de Festa de Aniversário da APZ, seguida de almoço 

com a ementa: sopa, Mão de vaca e bifanas 

Baptismo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
do Senhor 12.30h    Baptismo 

 15.00h    Zona 2: Venda de fritos e café d’avó 
Ano A 15.00h    Encontro Matrimonial: Viver o Natal em Ataíja de Cima 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 14 21.00h    Encontro de leitores 
4ª feira - 15 21.00h    Ensaio de cânticos litúrgicos  
5ª feira - 16 19.00h    Missa na Igreja da Azambujeira 
 21.00h    Encontro do Grupo de Oração do Renovamento Carismático 
6ª feira - 17 
S. Antão (Abade) 

21.00h    Encontro de reflexão para os pais do 4º ano de catequese 

Sábado - 18 16.30h    Missa na Casa de sto amaro—Festa de Santo Amaro 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo – 19 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

 10.00h    Audição do texto de Frei Agostinho de Sta Maria no Museu Paroquial 
II Domingo do 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 Tempo Comum 12.30h    Zona 2: Almoço, venda de fritos e café d’avó 

Ano A 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa  ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19.00h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa, quando possível. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.30h; sábados das 10h às 11h 
 

Em Agenda: 
26 de Janeiro: Festa da Palavra  do 4º ano na missa das 11.30h 
26 de Janeiro: Oração pelas Vocações às 17 h 
27, 28 e 29 de Janeiro: Tríduo de preparação para a Festa dos Padroeiros às 19.30h 
1 e 2 de Fevereiro: Festa dos Padroeiros 
14 de Fevereiro: Zona 2—Noite de Fados 

Paróquia 
da Benedita 

Solenidade do Baptismo do Senhor - Ano A 

Nº 811 
 12 de Janeiro 

de 2020 

     Prezados irmãos e irmãs, bom dia! 
   Hoje, na conclusão do Tempo litúrgico do 
Natal, celebramos a festividade do Batismo 
do Senhor. A liturgia convida-nos a conhe-
cer mais plenamente Jesus, cujo nascimen-
to há pouco celebramos; e por isso, o Evan-
gelho (cf. Lc 3, 15-16.21-22) ilustra dois 
elementos importantes: o relacionamento 
de Jesus com o povo e a relação de Jesus 
com o Pai.  
   Na narração do Batismo, conferido por 
João Batista a Jesus nas águas do Jordão, 
vemos antes de tudo o papel 
do povo. Jesus está no meio 
do povo. Ele não é unica-
mente um pano de fundo 
para o cenário, mas consti-
tui um componente essen-
cial do acontecimento. 
Antes de se imergir na água, 
Jesus “imerge-se” na multi-
dão, une-se a ela assumindo 
plenamente a condição 
humana, compartilhando tudo, exceto o 
pecado. Na sua santidade divina, cheia de 
graça e de misericórdia, o Filho de Deus 
fez-se carne precisamente para assumir 
sobre si e tirar o pecado do mundo: assu-
mir as nossas misérias, a nossa condição 
humana. Por isso, também a de hoje é uma 
Epifania porque fazendo-se batizar por 
João, no meio das pessoas penitentes do 
seu povo, Jesus manifesta a lógica e o sen-
tido da sua missão.  
   Unindo-se ao povo que pede a João o 
Batismo de conversão, Jesus compartilha  
também o seu profundo desejo de renova-

ção interior. E o Espírito Santo que desce 
sobre Ele «em forma corpórea, como uma 
pomba» (v. 22), é o sinal de que com Jesus 
tem início um novo mundo, uma “nova 
criação” da qual fazem parte todos aque-
les que aceitam Cristo na própria vida. 
Também a cada um de nós, que renasce-
mos com Cristo no Batismo, são dirigidas 
as palavras do Pai: «Tu és o meu Filho 
muito amado: em ti ponho a minha afei-
ção» (v. 22). Este amor do Pai, que todos 
nós recebemos no dia do nosso Batismo, é 

uma chama que foi acesa no 
nosso coração, e deve ser 
alimentada mediante a ora-
ção e a caridade. 
   O segundo elemento res-
saltado pelo evangelista 
Lucas é que, depois da imer-
são no povo e nas águas do 
Jordão, Jesus “imerge-se” na 
oração, ou seja, na comu-
nhão com o Pai. O Batismo é 

o início da vida pública de Jesus, da sua 
missão no mundo, como enviado pelo Pai 
para manifestar a sua bondade e o seu 
amor pelos homens. Esta missão é realiza-
da em união constante e perfeita com o Pai 
e com o Espírito Santo. Também a missão 
da Igreja e de cada um de nós, para ser fiel 
e fecunda, é chamada a “inserir-se” na 
missão de Jesus. Trata-se de regenerar 
continuamente na oração a evangelização 
e o apostolado, para dar um claro teste-
munho cristão, não segundo os projetos 
humanos, mas em conformidade com o 
plano e o estilo de Deus.        (virar a folha) 

Baptismo: Raízes da nossa vida em Deus    
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FESTA DE S. AMARO NO BAIRRO DA FIGUEIRA — 18 e 19 de Janeiro 
 

No próximo fim de semana, haverá festa no Bairro da Figueira em honra de Santo Amaro, 
com missa vespertina no sábado às 16.30h na Casa de Santo Amaro. No domingo há almo-
ço e venda de fritos. O almoço é aberto a toda a comunidade paroquial e a receita reverte 
para as obras na Capela do Bairro da Figueira.   

Festa dos Padroeiros 
 

Aproxima-se a Festa dos Padroeiros, que este ano será nos dias 1 e 2 de Fevereiro. 
Como preparação para a festa passarão pelas diversas zonas, voluntários para entregar 
uma saudação do nosso pároco. Agradecemos generosamente a colaboração de todos. 
 
Os responsáveis das zonas podem passar no cartório para levantar as mensagens 

(continuação) 
   Estimados irmãos e irmãs, a festa do 
Batismo do Senhor constitui uma ocasião 
propícia para renovar com gratidão e con-
vicção as promessas do nosso Batismo, 
comprometendo-nos a viver diariamente 
em coerência com ele. Como eu vos disse 
várias vezes, é muito importante também 
saber a data do nosso Batismo. Poderia 
perguntar: “Quem de vós sabe a data do 
próprio Batismo?”. Certamente, nem todos!    
Se algum de vós não a sabe, quando voltar 
para casa, pergunte-a aos seus pais, aos 
avós, aos tios, aos padrinhos, aos amigos 
de família... Pergunte: “Em que data fui 
batizado, batizada?”. E depois, não a esque-
ça: que seja uma data conservada no cora-
ção, para a celebrar todos os anos. 
   Jesus, que nos salvou não pelos nossos 

méritos, mas para pôr em prática a imen-
sa bondade do Pai, nos torne misericor-
diosos para com todos. A Virgem Maria, 

Mãe de Misericórdia, seja a nossa guia e o 
nosso modelo. 

      E nesta ocasião renovo a todos o convite 
a conservar sempre viva e atual a memória 
do próprio Batismo. Ali estão as raízes da 
nossa vida em Deus; as raízes da nossa 
vida eterna, que Jesus nos concedeu 
mediante a sua Encarnação, Paixão, Morte 
e Ressurreição. As raízes encontram-se no 
Batismo! E nunca nos esqueçamos da data 
do nosso Batismo! 

      Encerrado o Tempo de Natal, amanhã 
retomaremos com a liturgia o caminho do 
Tempo Comum. Assim como fez Jesus, 
depois do seu Batismo, deixemo-nos guiar 
pelo Espírito Santo em tudo o que fizer-
mos. Mas devemos invocá-lo para isto! Ao 
longo dos nossos dias, aprendamos a invo-
car com mais frequência o Espírito Santo, 
para poder viver com amor as situações 
normais, e assim torná-las extraordinárias. 
                                                    PAPA FRANCISCO 

CATECUMENOS 
 

Pede-se às catequistas que entreguem no cartório, o nome das crianças que andam pela 
primeira vez na catequese e que não têm o Baptismo ou ainda não fizeram nenhum rito. 

Inscrições para o  
sacramento do Crisma 

 

Já iniciámos as reuniões de 
preparação para o Sacramen-
to do Crisma mas quem ain-
da não se inscreveu e está 
interessado, pode passar no 
cartório durante esta semana 
para se inscrever. 

Liturgia do próximo Domingo:  II Domingo do Tempo Comum - Ano A - 19 de Janeiro  
 

                 * Is 49, 3.5-6          * Sl 39        * 1 Cor 1,1-3          * Jo 1, 29-34 
 

   A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e convida-nos a 
situá-la no contexto do projecto de Deus para os homens e para o mundo. 
Deus tem um projecto de vida plena para oferecer aos homens; e elege 
pessoas para serem testemunhas desse projecto na história e no tempo. 
   A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misteriosa – Servo 
de Jahwéh – a quem Deus elegeu desde o seio materno, para que fosse um 
sinal no mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa Nova do projec-
to libertador de Deus. 
   A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” (Paulo) a recordar aos cristãos da cida-
de grega de Corinto que todos eles são “chamados à santidade” – isto é, são chamados por 
Deus a viver realmente comprometidos com os valores do Reino. 
   O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Ele 
é o Deus que veio ao nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai; e essa missão con-
siste em libertar os homens do “pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.  

Dehonianos 

Refrães da Solenidade do Baptismo do Senhor - Ano A - 12 de Janeiro 

Entrada Pai, Filho, Espirito Santo: Ó Santíssima Trindade! Ó Amor que nos 
sacia com a fome da Verdade! 

Salmo O Senhor abençoará o seu povo; o Senhor abençoará o seu povo na paz. 

Apres. dons Ouviu-se uma voz vinda do Céu: Este é o Meu Filho muito amado: escu-
tai-O 

Comunhão Este é Aquele de Quem João dizia: eu vi e atesto que Ele é o Filho de 
Deus. Eu vi e atesto que Ele é o Filho de Deus. 

Pós-Comunhão Águas das fontes, dos rios e dos mares, louvai o Senhor; louvai, bendi-
zei o Senhor. Louvai o Senhor. 

Final Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre con-
vosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. 

 

O Museu de Arte Sacra Paroquial: 
 

Audição do texto de Frei Agostinho de Sta 
Maria, sobre a Imagem de Nossa Senhora 

  

A Sala /Museu de Arte Sacra  Paroquial estará aberta nos  
4 domingos deste mês de janeiro das 10:00 às 11horas 
para audição do texto de Frei Agostinho de Santa Maria 
(séc.XVII) sobre a imagem de Nossa Senhora BENEDIC-
TA, atual Nossa Senhora da Encarnação. 


