
Sacramento do Crisma 
 

No próximo Domingo, dia 6, teremos 3 celebrações do crisma na nossa 
Paróquia. Serão na missa das 11h, às 15h e às 18h presididas pelo Sr. Dom 
Daniel Batalha.  
Atendendo ao grande número de crismandos e familiares, pede-se à restante 
comunidade que, se possível, participe numa das outras missas.   

NOVEMBRO/ DEZEMBRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 29  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo I do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Advento 12.30h    Baptismo 
Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 30     Aniversário Natalício do Pe Paulo Gerardo 
3ª feira - 1 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h    Confissões 
 19.00h    Missa na Igreja Paroquial  
4ª feira - 2 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
5ª feira - 3 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
6ª feira - 4 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 09.00h    Confissões 
Sábado - 5 16.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo do  Casal do Guerra  
  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo  - 6  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo II do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial - Sacramento do Crisma 

Advento 15.00h    Missa na Igreja Paroquial- Sacramento do Crisma 
Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial- Sacramento do Crisma 

2ª feira - 7 19.00h    Missa Vespertina na Igreja Paroquial 
3ª feira - 8 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 Imaculada 

Conceição da  
11.00h    Missa na Igreja Paroquial - Celebração do aniversário da 

Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita 
Virgem Maria 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está organizar uma campanha de angariação 
de alimentos para os necessitados. Quem quiser contribuir com algum género alimentar 
não perecível poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  
 
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL 
Durante o mês de Dezembro decorrerá o nosso Contributo Paroquial 2020. Pedimos a 
vossa generosidade especialmente este ano porque no tempo em que estivemos confina-
dos e não houve angariação de fundos de ajuda à nossa Paróquia.    
Agradecemos todo o vosso apoio.  

Paróquia 
da Benedita 

I Domingo do Advento - Ano B 
Nº 828 

29 de Novembro 
de 2020 

     1. Advento. Deus vem. Deus vem, Deus 
saúda, Deus fala, Deus ama, Deus chama, 
Deus ordena, Deus escuta, Deus responde, 
Deus envia. Advento. Sujeito Deus. Primeiro 
Deus. O Deus do Advento, o Deus que Vem 
traz consigo uma grande carga verbal, que 
convém que se torne “viral” na nossa vida. 
Imitação de Deus. Deus que vem para nos 
dizer “Bom-Dia!”, que é o modo de fazer do 
Senhor Ressuscitado quando se apresenta 
no meio de nós, e diz: “Shalôm!”, “A Paz con-
vosco!”.  

     2. Esta Saudação, este Sha-
lôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, 
que ressoa desde a Criação, 
entra em nós, enche-nos de 
Bondade e de Alegria, e faz-
nos encontrar um modo novo 
de encarar a vida. Esta Saudação, este Sha-
lôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, estabelece 
connosco uma relação nova e boa, não nos 
transmite uma informação, não tem em vis-
ta um negócio, não solicita a nossa reflexão 
ou decisão. Não nos deixa a pensar, a esco-
lher, a decidir. Apenas a responder. Apeia-
nos, portanto, do pedestal do nosso “eu” 
patronal: eu penso, eu quero, eu decido, eu, 
eu, eu…, e deixa-nos apenas a responder. 
Apenas. Como se responder fosse coisa pou-
ca. Responder ao Senhor da nossa vida. Ao 
“Bom-Dia” responde-se “Bom-Dia”. É a Bon-
dade sete vezes dita na Criação, o Sentido 
da Criação e da Vida a passar de mão em 
mão, rosto a rosto, coração a coração. Do 
coração de Deus para o nosso coração. Dos 
nossos corações uns para os outros. Aveni-
da ou torrente de Bondade e de Fraternida-

de. Advento. Deus vem e enche o nosso tem-
po de “Bom-Dia”! 

   3. Quando alguém te diz: “Bom-Dia!”, já 
sabes então o que isso significa, implica, 
replica, multiplica. Imagina agora que à bei-
ra da estrada encontras um pobre homem 
caído, abandonado, a esvair-se em sangue. 
Ao ver-te passar, balbucia para ti, ou apenas 
acende uma voz dentro de ti, que te diz, 
mesmo sem o dizer: “Olha para mim”, “olha 

por mim”, “cuida de mim”. 
Repara bem que o pobre não 
te diz: “Se quiseres, podes cui-
dar de mim”. Se assim fosse, 
podias pensar e decidir, sem 
precisares de descer do trono 
da tua sacrossanta liberdade 
de escolha. Mas o “cuida de 

mim” que o pobre balbucia para ti não é 
opcional: é uma súplica que é um manda-
mento; não tens opção de escolha; tu é que 
foste escolhido; tens de responder que sim, 
debruçando-te sobre o pobre desvalido que 
ordena e implora o teu auxílio. Repara bem: 
o pobre que jaz à beira da estrada elege-te e 
obriga-te, sem te obrigar, a debruçares-te 
sobre ele. Movimento inaudito: agora que te 
debruçaste sobre ele, que ordenou e implo-
rou o teu auxílio, podes entender melhor a 
sua condição de soberano. Ele é, na verda-
de, o único verdadeiro soberano, pois sem 
te apontar nenhuma espingarda ou maço de 
dinheiro, fez com que tu te debruçasses 
sobre ele, libertando-te dos teus projetos e 
negócios, horários, agendas, calendários. Os 
poderosos e tiranos podem e sabem apenas 
escravizar-te. Mas não podem nem sabem 
libertar-te!               (continua na próxima folha) 

Mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa para o Advento 
Deus vem e enche o nosso tempo de “Bom-Dia”! 



PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA                 Tel. do Cartório: 262929113       

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

Aniv. da Associação 
de Bombeiros 

Voluntários da 
Benedita 

 
Os Bombeiros Voluntários da Benedita 
celebram o seu aniversário no dia  8 de 
dezembro na missa das 11 h.  
Por causa dos constrangimentos da 
COVID-19 não haverá peditório habi-
tual. Porém existem 3 formas de poder 
apoiar esta instituição tão importante 
para todos nós: 
* Transferência bancária NIB 0010 
0000 1995 1840 1014 6 do BPI  
* por MB WAY: 964676757  
* entrega de envelope com a oferta no 
quartel.  
Pode-se solicitar o recibo para ser 
deduzir em IRC ou IRS. 

O Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço em 
Pamplona, Espanha, publicou sua reflexão sobre o 
Natal, em forma de poema, que lido pelo Papa 
Francisco lhe mereceu um telefonema. 
 
NÃO HAVERÁ NATAL? 
Claro que sim! 
Mais silencioso e com mais profundidade, 
Mais parecido com o primeiro em que Jesus nas-
ceu em solidão. 
Sem muitas luzes na terra, 
mas com a da estrela de Belém 
fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. 
Sem cortejos reais colossais, 
mas com a humildade de sentir-nos 
pastores e servos buscando a Verdade. 
Sem grandes mesas e com amargas ausências, 
mas com a presença de um Deus que tudo pleni-
ficará. 
 
Não haverá natal? 
Claro que sim! 
Sem as ruas a transbordar, 
mas com o coração aqueci-
do pelo que está por chegar. 
Sem barulhos nem ruídos, 
propagandas ou foguetes... 
mas vivendo o Mistério sem medo 
do "covid-herodes" que pretende 
tirar-nos até o sonho da esperança. 
Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado 
e partilha, como Cristo no presépio, 
nossa pobreza, prova, pranto, angustia e orfanda-
de. 
 

Haverá Natal porque necessitamos 
de uma luz divina no meio de tanta escuridão. 
A Covid19 nunca poderá chegar ao coração nem 
à alma dos que no céu põe sua esperança e seu 
maior ideal. 
Haverá Natal! 
Cantaremos nossos cantos natalinos! 
Deus nascerá e nos trará a liberdade! 
 

(tradução livre do espanhol) 

Visita aos Doentes 
 

Dentro de toda a segu-
rança, vamos começar a 
visita os doentes neste 
Advento. 
Mas SÓ visitaremos os doentes que 

pedirem a visita do Sacerdote.  
Assim, os doentes interessados, mes-

mo aos que já estavam inscritos em 
anos anteriores, têm que se inscrevam 
novamente no cartório, dando o 
nome, morada e contacto para fazer-
mos depois o agendamento das visi-
tas.         

Ofertórios Consignados 
Os ofertórios do dia 8 de Dezembro são 
destinados para o Fundo do Clero 

Liturgia do próximo Domingo: II Domingo do Advento – Ano B - 6 de Dezembro  
 

                  * Is. 40,1-5.9-11       * Sl 84          * 2 Pe 3,8-14            * Mc 1,1-8 
 

   A liturgia do segundo domingo de Advento constitui um veemente ape-
lo ao reencontro do homem com Deus, à conversão. Por sua parte, Deus 
está sempre disposto a oferecer ao homem um mundo novo de liberda-
de, de justiça e de paz; mas esse mundo só se tornará uma realidade 
quando o homem aceitar reformar o seu coração, abrindo-o aos valores 
de Deus. 
   Na primeira leitura, um profeta anónimo da época do Exílio garante aos exilados a fideli-
dade de Jahwéh e a sua vontade de conduzir o Povo – através de um caminho fácil e direi-
to – em direcção à terra da liberdade e da paz. Ao Povo, por sua vez, é pedido que dispa os 
seus hábitos de comodismo, de egoísmo e de auto-suficiência e aceite, outra vez, confron-
tar-se com os desafios de Deus. 
   No Evangelho, João Baptista convida os seus contemporâneos (e, claro, os homens de 
todas as épocas) a acolher o Messias libertador. A missão do Messias – diz João – será ofe-
recer a todos os homens esse Espírito de Deus que gera vida nova e permite ao homem 
viver numa dinâmica de amor e de liberdade. No entanto, só poderá estar aberto à pro-
posta do Messias quem tiver percorrido um autêntico caminho de conversão, de transfor-
mação, de mudança de vida e de mentalidade. 
   A segunda leitura aponta para a parusia, a segunda vinda de Jesus. Convida-nos à vigi-
lância – isto é, a vivermos dia a dia de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando
-nos na transformação do mundo e na construção do Reino. Se os crentes pautarem a sua 
vida por esta dinâmica de contínua conversão, encontrarão no final da sua caminhada 
terrena “os novos céus e a nova terra onde habita a justiça”.                                           Dehonianos 

Convite à Oração  
pelas Servas de Nossa Senhora 

Propostas de oração para 
viver o Advento 

 
 *Na pagina do Passo a rezar : https://
www.passo-a-rezar.net/  encontra-se 
uma oração diária que se pode descarre-
gar para o telemóvel e ouvir em qualquer 
altura e lugar; 
 

* na página do Apostolado da Oração: 
https://redemundialdeoracaodopapa.pt/ 
existem também meditações diárias e um 
esquema de oração para o Advento 
“Rezamos por ti”  
 

* Para a catequese, a página http://
catequese.net/ também apresenta uma 
proposta de caminhada do Advento 
“Presépio Laudato Si” com vídeos todas 
as semanas e materiais para impressão. 


