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Nº 830 
13 de Dezembro  

de  2020 III Domingo do Advento - Ano B 

Papa convoca o “Ano de São José” 
   O Papa anunciou a convocação de um Ano 
dedicado a São José, de 8 de dezembro des-
te ano até 8 de dezembro de 2021, para 
assinalar o 150.º aniversário da sua decla-
ração como padroeiro da Igreja universal. 
   Francisco publicou a Carta Apostólica 
‘Patris Corde’ (com coração de pai), desta-
cando que depois de Maria, a Mãe de Deus, 
nenhum Santo ocupa tanto espaço no 
magistério pontifício como José, seu espo-
so. 
O documento apresenta reflexões pessoais 
do Papa sobre São José, figura extraordiná-
ria, tão próxima da condição humana. 
   A carta destaca a relação com o trabalho, 
na figura de São José: “Neste nosso tempo 
em que o trabalho parece ter voltado a 
constituir uma urgente questão social e o 
desemprego atinge por vezes níveis 
impressionantes, mesmo em países onde se 
experimentou durante várias décadas um 
certo bem-estar, é necessário tomar reno-
vada consciência do significado do trabalho 
que dignifica e do qual o nosso Santo é 
patrono e exemplo. Como poderemos falar 
da dignidade humana sem nos empenhar-
mos por que todos, e cada um, tenham a 
possibilidade dum digno sustento? Num 
momento de crise económica, social, cultu-
ral e espiritual é necessário redescobrir o 
valor do trabalho para dar origem a uma 
nova normalidade, em que ninguém seja 
excluído”. 
   Francisco evoca todas as pessoas que se 
dedicaram aos outros no atual momento 

de pandemia, muitas vezes longe dos holo-
fotes dos media e da opinião públi-
ca.“Todos podem encontrar em São José – 
o homem que passa despercebido, o 
homem da presença quotidiana discreta e 
escondida – um intercessor, um amparo e 
uma guia nos momentos de dificuldade”. 
   Na Carta Apostólica ‘Patris Corde’, o Papa 
Francisco deixa uma revelação sobre a sua 
devoção a São José: 
“Todos os dias, há mais de quarenta anos, 
recito uma oração a São José tirada dum 
livro de devoções, do século XIX, da Con-
gregação das Religiosas de Jesus e Maria, 
que expressa devoção, confiança e um cer-
to desafio a São José:  
«Glorioso Patriarca São José, cujo 
poder consegue tornar possíveis as 
coisas impossíveis, vinde em minha 
ajuda nestes momentos de angústia e 
dificuldade. Tomai sob a vossa prote-
ção as situações tão graves e difíceis 
que vos confio, para que obtenham 
uma solução feliz. Meu amado Pai, 
toda a minha confiança está colocada 
em Vós. Que não se diga que eu vos 
invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai
-me que a vossa bondade é tão grande 
como o vosso poder. Amen»”. 
                               Baseado na Agência Eclesia  
 
Quem quiser ler esta Carta Apostólica, pode 
procurar na nossa página da Paróquia. 

DEZEMBRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 13  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
 11.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo III do  18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Advento Ano B 19.15h    Reunião de catequistas do 4º ano de catequese no Centro 

Comunitário 
3ª feira - 15 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h    Confissões 
 11.00h    Visita aos doentes da zona 7 
 15.30h    Visita aos doentes da zona 4 
 19.00h    Missa na Igreja Paroquial  

4ª feira - 16 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 10.30h    Visita aos doentes da zona 1  
 21.15h    Reunião dos pais das crianças do 4º ano na Igreja Paroquial 
5ª feira - 17 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 10.00h    Reunião de Vigararia em Évora de Alcobaça 
6ª feira - 18 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 09.00h    Confissões 
 14.30h    Confissões no Lar D´Aldeia 
Sábado - 19 16.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Ribafria  
  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo  - 20      488 anos da criação da Freguesia e Paroquia da Benedita 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo III do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

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

Advento Ano B 15.30h    Confissões para os Adolescentes na Igreja Paroquial até às 
17.30h 

Visita aos Doentes 
Dentro de toda a segurança, vamos visitar os doentes. Mas SÓ visitaremos os doentes que 
pedirem a visita do Sacerdote.  
Assim, os doentes interessados, mesmo 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 visitas.    

Confissões no Advento 
 
*catequese de infância: do 4º ao 6º ano , pede-se aos catequistas que 
contactem o pároco, para combinar uma hora para o seu grupo se confessar. 
* catequese de adolescência:  no domingo dia 20, a partir das 15.30 até às 17.30h 
na Igreja Paro quial 
* restante comunidade: grande noite de confissões dia 22, a partir das 20.00h (não 
haverá missa das 19.00h) 
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