
JANEIRO           INFORMAÇÕES  

Domingo - 9 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Baptismo do  11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - Celebração do Sacramento do Crisma 

Senhor 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 10 21.00h    Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    

3ª feira - 11 18.30h    Reunião de catequistas da infância  

 21.00h    Encontro de Liturgia, aberto a toda a comunidade 

4ª feira - 12 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 

5ª feira - 13 19.00h    Missa na Igreja dos Candeeiros  

6ª feira - 14 21.15h    Reunião com a comissão da Festa dos Padroeiros 

Sábado - 15 16.30h    Missa na Igreja do Bairro da Figueira—Festa de Santo Amaro 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo - 16 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 11.30h    Missa na Igreja Paroquial   

T. Comum 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: 
18 de janeiro: Reunião com todos os Ministros Extraordinários da Comunhão às 21.15h  
23 de Janeiro: Festa da Palavra do 4º ano da catequese às 11.30h 
23 de Janeiro: Oração pelas Vocações orientada pelo grupo de Leitores às 16.30h 

II Domingo 17.00h    Reunião de preparação para o Crisma de adultos 

 

Peregrinação 2022 :  
Croácia, Eslovénia e Medjugorje 
 
 

Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuá-
rio de Colina das Aparições de Medjugorje—de 25 a 31 de 
Agosto de 2022 
A nossa Paróquia vai organizar uma peregrinação à Croácia, 
Eslovénia e Medjugorje juntamente com as Paróquias de Turquel e Évora de Alcobaça. 
Para mais informações e inscrições podem contactar o cartório paroquial. As inscrições  
são limitadas e são até 25 de Maio de 2022. 
 
NOTA: Quem estava inscrito em 2020 e ainda tem o voucher do sinal, se quiser pode usa-
lo para esta peregrinação. Quem pretende o reembolso do voucher, deve contactar e 
agencia ou o cartório. 
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Curiosidades sobre o lugar do batismo do Jesus 
 

   O lugar no qual Jesus foi batizado foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. A 
cidade de Betânia, na Jordânia, localizada aproximadamente a dez quilômetros do Mar 
Morto, é o lugar no qual João Batista pregava e Jesus foi baptizado. 
Mas, existe outra Betânia, a cidade onde viviam Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, loca-
lizada perto de Jerusalém e longe deste rio. Durante muitos anos os dois lugares foram 
confundidos e os investigadores demoraram para localizar, de fato, onde Jesus tinha sido 
baptizado. 
   A tradição cristã, do século III, identificou o lugar na margem ocidental do rio Jordão, 
em um remanso formado antes de desembocar no Mar Morto. Nesta zona está localizado 
o Monastério Grego Ortodoxo de São João, desde o século XV, e uma capela franciscana 
de 1933. 
   O Evangelista São João contribuiu nas investigações deste local, quando explica no pri-
meiro capítulo de seu Evangelho que “estas coisas aconteceram em Betânia, do outro 
lado do Jordão, onde João estava baptizando”. 
   Em 1899, foram realizadas escavações neste local, mas somente em 1994, logo após a 
assinatura do Tratado de Paz com Israel, foi quando apareceram os restos das Igrejas, 
covas, poços, canais de água e piscinas batismais que provavam que este era o lugar cor-
reto. A partir de descrições da Bíblia e de relatos de peregrinos, declararam que naquele 
local ocorreu o baptismo de Jesus. 
   A principal reserva arqueológica encontrada foram os restos de três Igrejas bizantinas 
entre os séculos V e VI a.C., uma em cima da outra. Umas escadas mostram o que se 
supõe que foi o nível da água e um pequeno edifício marca o lugar do batismo. 
   O lugar do baptismo do Senhor encontra-se a - 401m (abaixo do nível do mar). Parece 
que é a parte mais baixa de toda a 
superfície da terra. Podemos concluir 
que Jesus desceu ao mais baixo nível 
para ser baptizado por João. Não foi só 
uma descida física mas sobretudo espi-
ritual ou seja na humildade. 
  
 
 

Lugar do baptismo de Jesus,  
as margens do Rio Jordão 



CEP recomenda o distanciamento entre participantes nas celebrações
   A  Conferência  Episcopal  Portuguesa  recomendou  que  se  retome  o  distanciamento de 1,5 m  
Natal. “Tendo em conta o forte agravamento da atual situação pandémica, devido sobretudo à nova variante Ómicron da Covid
Natal, se observe um adequado distanciamento entre os participantes, conforme as orientações da Direção Geral da Saúde. També
o uso das máscaras, a devida higienização das mãos e dos espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras”.

JMJ LISBOA 2023 
 
“Desejamos, por este meio, partilhar a necessidade de trabalho voluntário na área de 
Comunicação e tradução JMJ.  
Em vista do cumprimento dos trabalhos a serem realizados na preparação da JMJ Lisboa 
2023 gostaríamos de alargar a nossa rede de:  
             - Tradutores/intérpretes nas línguas oficiais JMJ: inglês, espanhol, italiano e francês.  
            - Programação e informática  
            - Web design  
           - Gerador de conteúdo  
           - Designers  
           - Vídeografos  
         - Experiência com produção de conteúdos, 
nomeadamente reels, stories e lives e/
ou copywriting,  
  
Quem estiver interessado em colaborar 
connosco no setor de traduções, pode inscreve-se no link que se encontra no site da 
Paróquia (paroquiabenedita.pt).  
Caso haja interesse, na área da comunicação, podem também entrar em contacto 
connosco por meio do e-mail: comunicacao@lisboa2023.org    
 

A comissão organizadora 

Preparação para Crisma de adultos 
 
Todos os adultos, maiores de 18 anos e que ainda não têm o Crisma, 
podem iniciar um percurso de preparação.  
O primeiro encontro será no Domingo dia 16 de Janeiro, às 17 h, no Cen-
tro Comunitário.  
As inscrições estão abertas no cartório. 

 

Ministros Extraordinários da Comunhão 
 

Convocam-se todos os Ministros Extraordinários da Comunhão para uma reunião no dia 
18 de janeiro (Terça-feira), às 21.15h, no Centro Comunitário. 

Refrães dos Cânticos do Baptismo do Senhor – 9 de Janeiro 

Entrada Pai, Filho, Espírito 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 Águas das fontes, dos rios e dos mares, louvai o Senhor; louvai, bendizei o 
Senhor: louvai o Senhor. 

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

Pós-
Comunhão 

Ouviu-se uma voz vinda do Céu: Este é o Meu Filho muito amado: Escutai-o 

Final Vós que fostes baptizados em Cristo estais revestidos da luz. Aleluia! Ale-
luia!. 

Liturgia do próximo domingo: II Domingo do Tempo Comum - Ano C - 16 de Janeiro 
 

* Is 62, 1-5             * Sal 95         * 1 Cor 12, 4-11          * Jo 2, 1-11  
 

   A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamento como 
imagem que exprime de forma privilegiada a relação de amor 
que Deus (o marido) estabeleceu com o seu Povo (a esposa). 
A questão fundamental é, portanto, a revelação do amor de 
Deus. 
   A primeira leitura define o amor de Deus como um amor 
inquebrável e eterno, que continuamente renova a relação e 
transforma a esposa, sejam quais forem as suas falhas passa-
das. Nesse amor nunca desmentido, reside a alegria de Deus. 
   O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento (cenário da “aliança”), um 
“sinal” que aponta para o essencial do “programa” de Jesus: apresentar aos 
homens o Pai que os ama, e que com o seu amor os convoca para a alegria e a feli-
cidade plenas. 
   A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, através dos quais continua a mani-
festar-se o amor de Deus. Como sinais do amor de Deus, eles destinam-se ao bem 
de todos; não podem servir para uso exclusivo de alguns, mas têm de ser postos 
ao serviço de todos com simplicidade. É essencial que na comunidade cristã se 
manifeste, apesar da diversidade de membros e de carismas, o amor que une o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo.  

CEP recomenda o distanciamento entre participantes nas celebrações 
 

distanciamento de 1,5 m  entre os participantes nas celebrações, a partir do Natal, inclusive nas Missa da Noite do 
“Tendo em conta o forte agravamento da atual situação pandémica, devido sobretudo à nova variante Ómicron da Covid-19, recomenda-se vivamente que, a partir das celebrações do 

Natal, se observe um adequado distanciamento entre os participantes, conforme as orientações da Direção Geral da Saúde. Também continuam em vigor as medidas de prevenção, tais como 
e dos espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras”. 


