
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, Casal do Guerra, 
Charneca do Casal do Guerra 
Zona 7:  Freires, Lagoa de Frei-João, Casal Gregório I 

Zona 8:  Candeeiros, V. da Rega, Casal Gregó-
rio 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:   

NOVEMBRO/ DEZEMBRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 28     Recolha do Banco Alimentar 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

I Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
do Advento 15.00h    Zona 4: Celebração da Palavra na Igreja da Azambujeira 

 15.30h    Ordenações Diaconais no Mosteiro dos Jerónimos 
Ano C 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 29 21.00h    Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    
3ª feira - 30 11.00h    Visita aos doentes da Zona 12 
Santo André 14.30h    Visita aos doentes da Zona 7 
 18.30h    Reunião de catequistas da infância  
4ª feira - 1     O cartório está encerrado 
( Feriado) 10.30h    Visita aos doentes da Zona 8 

 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 2 15.00h    Visita aos doentes da Zona 9 
 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra  
 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado por Renovamento Carismático 

aberta a toda a comunidade 
6ª feira - 3 15.00h    Visita aos doentes da Zona 13 
S. Francisco  20.00h    Zona 6: Terço do Advento na Capela  
Xavier 20.30h    Zona 9: Encontro de oração e reflexão na Associação Norte da Vila  
Sábado - 4 16.30h     Missa na Igreja do Bairro da Figueira 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 5 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

II Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
do Advento 12.30h    Baptismo   

 15.00h    Zona 4: Celebração da Palavra na Igreja da Azambujeira 
Ano C 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Em agenda: 
14 Dezembro: Reunião de pais do 4º ano para preparação da Festa da Palavra 
18 Dezembro: Confissões das crianças às 9h  
18 Dezembro: Adoração ao Santíssimo e confissões dos adolescentes às 21.30 

 11.30h    Baptismos 

Paróquia 
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ADVENTO: Tempo de esperança. 
 

   Vivemos tempos preocupantes e desgastantes. É difícil ficar imune à tristeza, às des-
compensações emocionais duma fatiga pandémica e à falta de esperança. O que pare-
cia certo, garantido e até equilibrado, foi tudo posto em causa por causa duma guerra 
invisível.  
        Mesmo que o mundo esteja mergulhado na sóbria noite escura, como dizia S. João 
da Cruz, eis que o Advento nos anuncia uma pequena luz de esperança: o Senhor virá. 
Alguns me dirão: «já conheço essa conversa e repetem todos os anos a mesma coisa!». 
Tens razão, mas mudaram os tempos e não posso dizer senão: «Maranatha!» (Vem 
Senhor). As opressões que o mundo carrega sobre cada homem, não podem esmagar 
a esperança a que fomos chamados. Como nos diz S. Agostinho: “Faça-se a tua vonta-
de. Vem, Senhor Jesus!”.     
   Sim é importante que neste Advento Ele venha. Nós precisamos que Ele reine com 
aquela simplicidade e ternura que faz renovar todas as coisas. A carta de S. Paulo 
(Rm. 8,18-22) afirma: «Estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente não 
têm comparação com a glória que há-de revelar-se em nós. Pois até a criação se encon-
tra em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. De facto, a cria-
ção foi sujeita à destruição - não voluntariamente, mas por disposição daquele que a 
sujeitou - na esperança de que também ela será libertada da escravidão da corrupção, 
para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus. Bem sabemos como toda a cria-
ção geme e sofre as dores de parto até ao presente.»  
    Tal como os profetas, Maria e José esperaram, assim nós somos chamados a prepa-
rar-nos para esta feliz espera que 
nos traz o mundo de Deus que 
vem até cada um de nós.                  
 
     Coloquemo-nos a caminho 
seguindo a sua luz...  

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 



Banco Alimentar contra a fome 
        

O Banco Alimentar vai retomar o peditório com voluntários nos dias 27 e 28 de 
Novembro, com todas as regras de segurança que ainda são necessárias: só 2 
voluntários por turno (uma à entrada e oura à saída), com máscara, identifica-
dos com um autocolante do Banco Alimentar. 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir 
 

Durante o mês de Novembro realiza-se o Contributo Paroquial 2021. 
Podem entregar o vosso Contribuo da seguinte maneira: 
- Através dos envelopes que se encontram à porta da Igreja., entregando nos ofertórios 
das missas, no cartório, ou pessoalmente ao Pe. Gianfranco; 
- Através de transferência Bancária para o IBAN PT50 0035 0157 00006154431 77 (CGD) 
- Através de MBWAY nr tel. 916162525 (designando: Contributo2021) 
Quem desejar o recibo para benefícios fiscais, preenche o envelope com o nome do benefi-
ciário e o respectivo número fiscal.  
A Paróquia está grata pela sua contribuição. Rezaremos pelas suas intenções. 

VISITA DE SEMINARISTAS DE SÃO JOSÉ DE CAPARIDE  
( Pedido de alojamento ) 

 

No próximo fim de semana, dias 4 e 5 de Dezembro,  iremos receber 17 seminaristas e 
dois sacerdotes do Seminário de São José de Caparide para estarem connosco, participa-
rem em actividades da catequese e evangelizar. 
Para isso, precisamos de apoio para os alojar na noite de sábado para domingo. Quem os 
poder receber, inscreva-se no Cartório.  
Relativamente às refeições, irão depender do programa que ainda está a ser construído. 
 
ENCONTRO DOS SEMINARISTAS COM A CATEQUESE: 
 - Grupos do Say Yes,  encontro no sábado dia 4 para:  
        * 7º e 8º anos das 15 às 16.30h 
        * 9º e 10º anos das 16.30h às 18.00h 
 
   -  Grupo Rise up: encontro  às 21.30h    

Reconciliação no Advento 
  

18 Dez: Confissões para a Catequese da infância às 9.00h na Igreja 
18 Dez: Adoração ao Santíssimo seguido de confissões para a catequese da 

adolescência, às 21.30h na Igreja 
21 Dez: Celebração Penitencial para todos, às 21h, na Igreja   
 
Para os mais idosos ou doentes iremos marcar confissões nas igrejas das zonas. 

Refrães dos Cânticos do I Domingo do Advento- 28 de Novembro 

Entrada Vinde, Senhor, vinde salvar-nos. Vinde, Senhor, nossa alma espera o Verbo 
de Deus. 

Salmo Para Vós, Senhor, elevo a minha alma; elevo a minha alma. 

Apres. Dons Descei, Senhor Jesus, dos altos céus! Vinde trazer ao mundo a paz de Deus. 

Comunhão Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Estai preparados, vigiai. 

Pós-
Comunhão 

Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pela 
mente humana o que Deus preparou par aqueles que O amam. 

Final No fim dos tempos virá o Senhor, e nós iremos ao seu encontro. O Senhor 
virá, o Senhor virá! 

Liturgia do próximo Domingo:  Domingo II do Advento - 5 Dezembro 
  

         * Bar 5, 1-9         * Sl 125         * Fil 1, 4-6.8, 11             * Lc 3, 1-6 
  

   As leituras de hoje falam-nos das intervenções misericordiosas de 
Deus em favor do homem. 
   Na primeira, a Sua salvação manifesta-se no regresso dos exilados à 
sua pátria, Jerusalém. Esta libertação é obra exclusiva de Deus, sendo o 
homem apenas beneficiário, não podendo, pois, merecê-la com as suas 
boas acções. 
   No Evangelho, Lucas fala da realização das promessas de salvação fei-
tas pelos profetas. Diz assim: tudo começou quando «a palavra do Senhor foi dirigida a 
João, filho de Zacarias, no deserto» e define o tempo em que esses factos aconteceram. 
Depois, sublinha que a salvação de Deus não pode atingir o homem se este não se prepa-
rar para acolher. O homem pode opor resistência, pode continuar, durante algum tempo, a 
repor a sua confiança nos próprios projectos de felicidade, mas no fim, acabará certamen-
te por se deixar conquistar pelo amor do Senhor. 
   Também na segunda leitura há uma referência à intervenção misericordiosa de Deus. 
Fala-se, com efeito, do «dia do Senhor», ou seja, da sua vinda à vida de cada homem. 

Visita aos Doentes 
Vamos iniciar esta semana a visita aos doentes da nossa Paróquia. 
Pedimos aos responsáveis de zona que indiquem no cartório, quem vai 
acompanhar o Pároco na visita.  
 

 30 de Novembro: Zona 12 às 11.00h 
 30 de Novembro: Zona 7 a partir das 14.30h 
   1 de Dezembro: Zona 8 a partir das 10.30h 
   2 de Dezembro: Zona 9 a partir das 15.00h  
   3 de Dezembro: Zona 13 a partir das 15.00h 

 

F. Armellini 


