
JANEIRO           INFORMAÇÕES  

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

II Domingo 17.00h    Reunião de preparação para o Crisma de adultos 
T. Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 17 21.00h    Escola de Leigos—A Eucaristia faz a Igreja    
3ª feira - 18 21.00h    Reunião de catequistas Say Yes 
 21.15h    Reunião com todos os Ministros Extraordinários da Comunhão  
5ª feira - 20 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra  
6ª feira - 21 21.15h    Reunião com o CPM 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese  
São Vicente 16.30h    Missa na Igreja da Azambujeira 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 23     Domingo da Palavra de Deus 
 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  - Festa da Palavra do 4º ano  
III Domingo 16.30h    Oração pelas Vocações orientada pelo grupo de Leitores  
T. Comum 16.30h    Reunião de preparação para o Crisma de adultos 

 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: 
28 de Janeiro: Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos às 21.00h 

Sábado - 22 10.00h    Ensaio para a Festa da Palavra 

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 

Peregrinação 2022 :  
Croácia, Eslovénia e Medjugorje 
 
 

Na rota do Património Mundial da Unesco e visita ao Santuário 
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 jun-
tamente 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. 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 869 
16 de Janeiro 

 de 2022 II Domingo do Tempo Comum  - Ano C 

23 de Janeiro de 2022— “Domingo da palavra de Deus” 
 

O Papa Francisco instituiu que o terceiro Domingo 
do Tempo Comum seja dedicado à celebração, 
reflexão e difusão da Palavra de Deus", a fim de 
"fazer crescer no povo de Deus a religiosa e assí-
dua familiaridade com as Sagradas Escrituras". 
O seu desejo é que “a Palavra de Deus seja cada vez 
mais celebrada, conhecida e difundida, para que se 
possa, através dela, compreender melhor o mistério 
de amor que dimana daquela fonte de misericórdia” e “renovar o compromisso em prol da difu-
são, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura: um domingo dedicado inteiramen-
te à Palavra de Deus, para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo 
constante de Deus com o seu povo” (MM,7). 
Esta iniciativa ocorre pelo terceiro ano e para ajudar a valorizar a Palavra, e dinamizar este Dia, 
sugerimos várias actividades: 
 

* escolher um livro do Novo Testamento e lê-lo durante a semana, num momento de leitura 
orante individual ou em família; 
 

* colocar a Bíblia Sagrada em lugar de destaque e ir lendo trechos ao longo do dia, meditando-
os; 
 

* fazer um momento de oração em família:  
      1.Preparar o lugar da oração : preparar um canto de oração com a Bíblia, um crucifi-
xo ou ícone, velas ou lamparinas, flores. Se possível, envolver as crianças na preparação 
do espaço, escolhendo o local e os objetos a colocar, ou apanhando com elas as flores.  
           2. À escuta de Deus :  pode começar-se com um cântico; as crianças trazem para junto 
da Bíblia as velas ou lamparinas acesas. Depois, um adulto diz: «Para começar este tem-
po de oração, vamos fazer um sinal da cruz muito bem feito.» Os adultos ajudam os 
mais pequenos a benzerem-se lentamente. 
     3.Ler e meditar o texto do Evangelho : um adulto: «Agora vamos procurar um texto 
na Bíblia, lê-lo e rezar com ele» Os adultos ajudam a encontrar o texto do Evangelho 
deste domingo na Bíblia: Lc 1, 1-4; 4, 14-21. Depois de ler, cada um pode dizer o que 
conta o texto, pode partilhar o que achou mais interessante, como compreendeu as 
palavras que Jesus disse e que desafios nos traz também a nós hoje; os mais pequenos 
podem pintar ou fazer um desenho… 
        4.Agradecer : Um adulto: «Vamos agradecer ao Senhor as palavras que nos disse 
hoje. Elas ajudam-nos a compreender que Jesus nos anuncia hoje, também para nós, 
uma Palavra que salva e liberta, uma Boa Nova que nos ajuda a ver o caminho certo a 
seguir. Voltemo-nos para Deus Pai, dizendo a oração que Jesus nos ensinou.» Todos: 
«Pai nosso, que estais nos céus...» Termina-se com um cântico de louvor.  



CEP recomenda o distanciamento entre participantes nas celebrações 
 

   A  Conferência  Episcopal  Portuguesa  recomendou  que  se  retome  o  distanciamento 
de 1,5 m  entre os participantes nas celebrações assim como continuam em vigor as medi-
das de prevenção, tais como o uso das máscaras, a devida higienização das mãos e dos 
espaços celebrativos e a comunhão na mão, entre outras”. 

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 segundo encontro será no Domingo dia 23 de Janeiro, às 16.30h, no Cen-
tro Comunitário, Como ainda se aceitam inscrições, os interessados devem 
passar no cartório para preencher a ficha. 

Escola de Leigos—Curso “Escritos Paulinos” 
 
Vai começar um novo semestre da Escola de Leigos com o 
curso sobre os “Escritos Paulinos, orientado pelo Pe Mar-
cos Martins. Ao longo do curso abordamos a figura, a vida 
e a obra de Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo 
dos gentios 
Será à 4ª feira, às 21h, por teleconferência mas quem não 
tiver condições (computador ou internet) pode assistir 
no Centro Comunitário. 
As inscrições são até 14 de Fevereiro e podem ser feitas 
no cartório ou no site do  idfc.patriarcado-lisboa.pt. 
O inicio é dia 23 de Fevereiro de 2022. 

Projecto católico “EU SOU” 

Duas jovens universitárias católicas, criaram uma plataforma digital chamada “EU SOU”,  
que tem como objectivo centralizar a informação que a Comunidade Católica Portuguesa 
tem para oferecer a todos os leigos. Aqui podem encontrar desde orações básicas, a con-
teúdos católicos existentes na internet, informações sobre movimentos, grupos de jovens 
ou campos de férias, etc.  
 Esta plataforma (website) tem o link: https://www.eusou-projetocatolico.com/ 

JORNADA DE FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
 

O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa promove uma jornada de formação intitu-
lada “O cuidado de menores na catequese” no próximo dia 5 de fevereiro de 2022. A jorna-
da decorrerá das 10h às 17h, no Centro Pastoral de Torres Vedras. 
Esta formação destina-se essencialmente aos párocos e a todos os catequistas interessa-
dos.  As inscrições deverão ser feitas preenchendo o seguinte formulário: https://
forms.gle/3U6omTCXr2GSfhTS9 

Refrães dos Cânticos do II Domingo do Tempo Comum – 16 de Janeiro 
Entrada Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao Vosso nome, ó Altíssimo. 

Toda a terra Vos adore, Senhor. 

Salmo Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor 

Apres. 
Dons 

Bendito sejas Senhor nosso Pai. Nossa alma exulta e canta, bendito sejas 
Senhor. Nossa alma exulta e canta, bendito sejas Senhor 

Comunhão Disse a mãe de Jesus: fazei, fazei, fazei tudo o que Ele vos disser. 

Pós-
Comunhão 

Preparais a mesa para mim e o meu cálice transborda, preparais a mesa para 
mim. 

Final Exulta de alegria no Senhor; exulta de alegria: o Senhor é bom. 

Liturgia do próximo domingo: III Domingo do T. Comum - Ano C - 23 de Janeiro 
 

* Ne 8, 2-4.5-6.      * 1 Cor 12,12-30      * Lc 1, 1-4; 4, 14-21 8-10      * Sl 18 b 
 

   A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a Pala-
vra de Deus: ela é, verdadeiramente, o centro à volta do qual se cons-
trói a experiência cristã. Essa Palavra não é uma doutrina abstracta, 
para deleite dos intelectuais; mas é, primordialmente, um anúncio 
libertador que Deus dirige a todos os homens e que incarna em Jesus e 
nos cristãos. 
   Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra deve estar no 
centro da vida comunitária e como ela, uma vez proclamada, é gerado-
ra de alegria e de festa. 
   No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra que se faz pessoa 
no meio dos homens, a fim de levar a libertação e a esperança às víti-
mas da opressão, do sofrimento e da miséria. Sugere-se, também, que a comunidade de 
Jesus é a comunidade que anuncia ao mundo essa Palavra libertadora. 
   A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela Palavra libertadora 
de Deus: é uma família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos e postos ao serviço 
do bem comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade.                                                 Dehonianos 

 

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. 

Coro da Catequese 
 

 Todas as crianças que frequentam a catequese são convidadas a 
participar no coro para animação das missas dedicadas à cate-
quese. 
Para isso basta comparecer no próximo ensaio que se realizará dia 22 de Janeiro pelas 
14h30 na Igreja Paroquial.  Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo. Aparece! 


