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DEZEMBRO           INFORMAÇÕES 

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

Domingo IV do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Advento Ano B 15.30h    Confissões para os Adolescentes na Igreja até às 17.30h 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 22 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h    Confissões 
 11.00h    Visita aos doentes da zona 2 
 14.00h    Visita aos doentes da zona 8 
     Não há missa às 19h   
 20.00h    Confissões na Igreja Paroquial  

4ª feira - 23 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 14.00h    Visita aos doentes da zona 10/11  
 21.00h    Noite de oração para os jovens e confissões 
5ª feira - 24     Não há missa às 8.30h  
     O cartório está encerrado 
 23.30h    Vigília de Natal 
6ª feira - 25 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Natal do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Senhor 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Sábado - 26 16.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Azambujeira  
  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo  - 27  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Festa da  11.00h    Missa na Igreja Paroquial—transmitida pela Radio Cister 

Sagrada Família 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

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

Luz da Paz de Belém 
 

O Agrupamento de Escuteiros recebeu, 
no dia 15 de Dezembro, a Luz da Paz de 
Belém. Esta é a Luz que vem da  gruta 
da Natividade de Belém. Pelos cons-
trangimentos de movimentos na Igreja, 

este ano a  Luz estará disponível no Centro Comunitário. 
Quem quiser pode ir buscar no horário do cartório. 

A Paróquia da Benedita deseja a todos um 
Santo Natal ! 

Paróquia 
da Benedita 

IV Domingo do Advento - Ano B 
Nº 831 

20 de Dezembro 
de 2020 

UM NATAL INESQUECÍVEL 
 

   Parece que este Natal se vai tornar inesquecível e provavel-
mente muitos pensarão que não será por boas razões. Um 
mundo doente, sofrido, com separações, confinamentos e 
manchado de mortes. Um Natal aparentemente sem luz. No 
entanto «O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 
para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma luz 
começou a brilhar» (Is.9, 1). Foi assim no tempo do profeta 
Isaías, assim foi na noite de nascimento de Cristo e assim é no 
nosso tempo. Esta escuridão que se abateu sobre nós, desgas-
ta-nos, separa-nos e faz derramar lágrimas a tantos rostos 
enrugados como rostos de crianças e jovens. É a noite do espírito que cada um experi-
menta. Parece uma solidão interminável, um medo assombroso, contudo, na noite das 
nossas vidas brilha para nós uma nova luz: não estamos nisto sozinhos, o Senhor é o 
Emanuel, o Deus-connosco. Um Deus próximo, com rosto igual ao nosso Pai, um Deus 
tão humano que se faz frágil como as nossas vidas. N’Ele se encontra o poder e o segre-
do de vencer todas noites especialmente as noites do medo e da morte. Ele é o Príncipe 
da Paz.  
   Nasceu com muito pouca gente: Maria e José, aquecido pelo calor dos animais. Parece 
que não havia lugar para Ele, mas neste tempo precisamos muito que Ele entre na nos-
sa casa, ruas, aldeias, vilas e cidades porque só Ele nos pode dar o que mundo não tem: 
uma esperança sem fim, uma vida sem fronteiras e uma alegria sem restrições. Por isso 
festejamos o Natal. Por isso precisamos do Natal. Não estamos confinados da alegria. 
Ninguém se deixe enganar ao pensar que não têm motivos para festejar o Natal, pelo 
contrário, porque não temos motivos nem sentido é que precisamos deste Natal e só 
assim se tornará inesquecível. Um Natal com regras, mas recheados duma esperança 
desregrada. Na solidão, pobreza e sofrimentos é aí que Ele deseja nascer para nos fazer 
renascer: Coragem e ânimo porque Ele está à porta e bate e quem lhe abrir, ele e o Pai 
farão daí a sua morada!   
    Preparemos as nossas casas, luzes, cores, mesa posta. Quando ouvirmos gritar: Alteai
-vos pórticos antigos e entrará o rei da glória. Provavelmente poderemos pensar: quem 
é esse rei da glória? Que este Natal, possamos todos responder: É Senhor forte e pode-
roso, é Ele o Rei da glória. 
 
Votos de um Santo e Feliz Natal 2020.  
A bênção dos vossos sacerdotes. 
 
  ORAÇÃO DA CONSOADA DE NATAL   (virar a folha) 



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) 

Operação “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”  
 
Este ano, à saída das missas,  iremos vender as velas da Cáritas da 
Campanha Operação “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela 
Paz” . Cada vela tem um custo de 2 € e reverte  65% para apoiar a 
ação de cada Cáritas diocesana no seu trabalho de apoio às pessoas 
necessitadas. Os restantes 35% são canalizados para o apoio às víti-
mas da pandemia provocada pela propagação do vírus da COVID-19.  

ORAÇÃO DA CONSOADA DE NATAL  
Junto do presépio, a pessoa mais nova segura no menino Jesus enquanto a pessoa mais 
velha faz diz:     
 
[PAI/MÃE/OUTRO, BENZENDO-SE] Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
[TODOS] Amém.  
[PAI/MÃE/OUTRO] A graça e a paz de Jesus, nascido hoje para nós, estejam connos-
co!  
[TODOS] Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo.  
[PAI/MÃE/OUTRO] Hoje é um dia de alegria! Celebramos o nascimento de Jesus, o 
nosso salvador. Vamos recordar como tudo aconteceu.  
[Propomos que se proclame pela Bíblia -   Lc 2, 15–20]  
  
Palavra da Salvação. 
[TODOS] Glória a Vós Senhor 
 
 [segue-se a oração da refeição que pode ser repetida durante o tempo de Natal]  
Damos-te graças, Senhor por nos reunires à volta desta mesa. Pedimos-te por todos 
aqueles que gostaríamos de ter connosco hoje, mas especialmente por aqueles que 
não têm ninguém: enchei os seus corações da tua imensa paz. Os alimentos que par-
tilhamos nesta mesa, frutos da tua imensa bondade, sirvam para a nossa alegria e 
esperança. Não te esqueças, Senhor, dos que mais sofrem, especialmente os doen-
tes, os que estão nos hospitais e lares e aqueles que cuidam de nós e se encontram a 
trabalhar. Que o teu nascimento seja fonte de bênção para todos e por intercessão 
de Maria e José, sejamos livres de todos os males a fim de gozarmos todos da ale-
gria sem fim.  
Por Cristo nosso Senhor! Ámen. 
[Fazendo o sinal sobre toda a família diz:]  
O Senhor nos abençoe (+), nos livre de todo o mal e nos conduza à Vida Eterna: 
Ámen!    

 Natal do Senhor - 24 e 25 de Dezembro 
 

  Missa da Noite     Is 9,1-6 * Sl 95       * Tit 2,11-14       * Lc 2,1-14 
 

   Na noite do Natal, certamente  é para nós sinal das trevas que cobriam o mun-
do antes do nascimento do Menino prometido por Isaías na primeira leitura. 
   A segunda leitura recorda-nos que, se queremos que esta luz se manifeste, é 
necessária uma mudança de vida. 
   O Evangelho continua a apresentar o tema da luz trazida ao mundo pelo 

Menino de Belém e diz-nos que ela brilhou para os mais pobres. 
 

Missa do Dia       Is 52,7-10          * Sl 97         * Heb 1,1-6          * Jo 1,1-18 
 

     Na primeira leitura, a alegria suscitada em Jerusalém pelo regresso dos deportados é a ima-
gem da alegria de todos os homens que hoje celebram o início do mundo novo e contemplam 
os sinais do seu crescimento progressivo. 
     A segunda leitura recorda-nos como Deus Se manifestou progressivamente aos homens. O 
Evangelho sublinha que a encarnação do «Verbo» foi a máxima das revelações de Deus. Ela é 
como a luz do sol do meio-dia. No rosto de Cristo brilha em plenitude a glória do Pai. 
 
Liturgia do próximo Domingo: Festa da Sagrada Família-27 Dezembro 
 

 Sir 3, 3-7 14-17a               * Sl 127            * Col 3, 12-21      * Lc 2, 22-40 
 

A família de Jesus, diz-nos a liturgia deste dia, as nossas famílias devem viver 
numa atenção constante aos desafios de Deus e às necessidades dos irmãos. 
A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos dos 
que vivem “em Cristo” e aceitaram ser “Homem Novo”. Esse amor deve atingir, 
de forma muito especial, todos os que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se 
em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. 
O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de Nazaré apresentando Jesus no Templo de 
Jerusalém. A cena mostra uma família que escuta a Palavra de Deus, que procura concretizá-la 
na vida e que consagra a Deus a vida dos seus membros. Nas figuras de Ana e Simeão, Lucas 
propõe-nos também o exemplo de dois anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber 
os sinais de Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens.    

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, conti-
nua a angariação de alimentos para os necessita-
dos. 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 confinados e não houve 
angariação de fundos de ajuda à nossa Paróquia.    
Agradecemos todo o vosso apoio.  

Associação de Bombeiros 
Voluntários da Benedita 

Por causa dos constrangi-
mentos da COVID-19 não 
haverá peditório habitual. 
Porém existem 3 formas de 
poder apoiar esta institui-
ção 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. 


