
OUTUBRO                                    INFORMAÇÕES  

Domingo - 23     Dia Mundial das Missões 
  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial - transmissão pela Radio Renascença 
XXX 14.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    

do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 24 20.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 25     Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral  
 19.00h    Missa ferial na Igreja Paroquial 

 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes 
4ª feira - 26 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 27 19.00h    Missa na Igreja dos Freires  
6ª feira - 28 21.00h    Reunião de preparação do Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 29 09.00h    Confissões  seguidas de ensaio para a festa da Profissão de Fé 

 14.30h    Encontro para os adolescentes do 7º ano ( preparação da festa da 
Profissão de Fé) 

 18.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo - 30     Semana de Oração pelos Seminários 

  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo 11.30h    Missa na Igreja Paroquial - Festa da Profissão de Fé 

XXXI 12.30h    Baptismos 
do T. Comum 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h 
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira 
 

Em Agenda:  
1 de Novembro: Solenidade de Todos os Santos 
2 de Novembro: Solenidade dos Fieis Defuntos  
6 de Novembro: Oração pelas Vocações, orientada  pelos cantores, às 16.30h 

 14.30h    Ensaio do Grupo Coral da Catequese na Igreja Paroquial  

Oração do Rosário pela Paz 
 

Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.   
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:   
* de 2ª a 6ª feira às 18.30 h;  de 3ª a 6ª feira às 8 h;  sábado às 19 h; domingo às 18 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

Transmissão da missa paroquial pela Rádio Renascença- alteração de horário 
 

No dia 23 de Outubro, a Radio Renascença virá novamente transmitir a nossa celebração 
pelo que a missa será às 11.00h ( e não às 11.30h).  

Hora de Inverno 

Novo contacto  
do Cartório         
paroquial :       

 

910 009 931 

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofer-
tórios são para as Missões 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 902 
23 de Outubro 

 de 2022 XXX do Tempo Comum - Ano C 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA       Tel. do Cartório: 262929113  / 910009931     

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

Profissão de Fé 
 

   «Profissão» vem da palavra latina pro-fateri (de fari, dizer, dar tes-
temunho diante de outros). Aplica-se, sobretudo, à «profissão de fé» 
e à «profissão dos votos religiosos». No Catecismo da Igreja Católica 
toda a primeira parte se intitula «a Profissão de fé», seguindo os arti-
gos do Credo. 
   No AT, já o Povo de Israel tinha fórmulas breves e densas em que 
manifestava a sua fé em Javé e na sua actuação salvadora: por exem-
plo, a recitação diária do «*Shemá Israel» («Escuta, Israel»). No NT, 
sobretudo as cartas de S. Paulo estão cheias de formulações breves da fé cristã, quase sem-
pre concentradas em Jesus Cristo. Além de fórmulas catequéticas, são um autêntico acto 
de culto e de adesão, à maneira de doxologias. Depois, as comunidades cristãs formularam 
a sua fé de uma forma mais desenvolvida 
   O lugar mais próprio da profissão de fé foi, desde o princípio, o da iniciação cristã. No 
Baptismo de adultos, são os próprios candidatos que, pessoalmente, professam a sua fé, 
diante da comunidade, renunciando ao demónio e ao mal, e professando a sua fé e adesão 
a Deus e a Cristo. No Baptismo de crianças, as perguntas de *renúncia e profissão de fé 
dirigem-se aos pais e padrinhos, que são os garantes da educação e formação da criança 
na fé, em lugar de quem dão o seu assentimento pessoal. Depois, a comunidade inteira faz 
também a sua profissão de fé, a fé eclesial, na qual tem sentido todo o sacramento de ini-
ciação: «Esta é a nossa fé»… 
   Neste mesmo quadro de iniciação cristã ou da sua recordação, cada ano, na Vigília Pascal, 
renova-se a renúncia ao mal e faz-se a profissão de fé em Cristo e em Deus. Também na 
Confirmação se faz essa renovação, e aconselha-se a que se faça também antes da Primeira 
Comunhão, cume da iniciação cristã que começou no Baptismo. 
   Foi no século V ou VI que, em algumas Igrejas do Oriente, se introduziu a profissão de fé 
na celebração eucarística. «O símbolo ou profissão de fé diz-se na celebração da Missa, 
conforme as rubricas, para que a assembleia reunida manifeste o seu assentimento como 
resposta à Palavra de Deus, escutada nas leituras e na homilia, e recorde, antes de começar 
a celebração do mistério eucarístico, a regra da sua fé, segundo a forma aprovada pela 
Igreja» (OLM 29, EDREL 831; cf. IGMR 67). É, portanto, conclusão da Palavra escutada e 
antecipação da segunda parte eucarística da celebração. 
   Actualmente, são três as «formas aprovadas pela Igreja»: o Símbolo dos Apóstolos, o 
mais breve, que foi o primeiro «catecismo» baptismal da fé; o Símbolo de Niceia-
Constantinopla, mais longo; e o dialogado da Vigília Pascal e da celebração do Baptismo.   

   (virar a página) 



 

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
 

Formação para todos os catequistas : Itinerário SER CATEQUISTA 
Serão um total de 8 encontros, presencial e na Paróquia de Alcobaça. As inscrições estarão 
brevemente disponíveis na página da catequese do Patriarcado. 
As datas são as seguintes :  
 * Segundas- feiras das 20.30 às 22.30:  24  de outubro; 14 , 21 e 28 de novembro ,  5  e  12 de 
dezembro. 
* Domingos das 14.30h às 18.30h : 14 de novembro e 18 de dezembro  

A Cruz da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai estar na nossa Paróquia de 
20 a 23 de outubro. 
Para a receber, temos programadas várias actividades onde toda a comunidade é 
convidada a participar, especialmente os jovens. 
 
Dia 22 : das 19h às 00.00h, Sunset JMJ na Praça Damasceno Campos - festa, comi-
da, bebida e música. 
Dia 23: Missa  às 11.00h, animada pelos jovens e transmitida pela Radio Renas-
cença .  17.000h : Entrega dos símbolos da Jornada a Lisboa 

Grupo Coral da Catequese 
 

    Todas as crianças e jovens que frequentam a catequese são convi-
dadas a participar no coro para animação das missas. Para isso bas-
ta comparecer no ensaio dia 29 de Outubro, às 14h30 na Igreja 
Paroquial. A próxima missa será no dia 30 de Outubro.  
Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo.  

Continuação 
   Evidentemente, numa celebração eclesial não podem ser proferidos «credos» ou profis-
sões de fé de invenção particular ou de grupo. Além disso, há outras ocasiões em que a 
profissão de fé tem um lugar destacado. Assim, o Código de Direito Canónico (CDC 833) 
exige que façam uma profissão pública de fé os participantes nos Sínodos e Concílios, os 
novos cardeais e bispos, os párocos, os professores de Teologia e Filosofia nos seminários, 
etc.                                                                                                                                José Aldazábal  
 
 

Os adolescentes do 7º ano, têm a Festa da Profissão de Fé dia 30 de Outubro, 
na missa das 11.30h. 

No dia 29, há confissões às 9.00h na Igreja Paroquial, seguidas de ensaio. 
Ás 14.30h, têm um encontro no Centro Comunitário.                                                                                                             

Refrães do XXX Domingo do Tempo Comum – 23 de Outubro 

Entrada Os povos Vos louvem, Vos louvem ó Deus. 

Salmo O pobre clamou, o Senhor o ouviu. 

Apres. Dons O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 

Pós-Comunhão As vossas palavras, Senhor, são espirito e vida, são espirito e vida 

Final Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. 

Comunhão Quem quiser ser grande no meio de vós seja vosso servo, diz o Senhor. 
Quem se humilha será exaltado. Aleluia. Aleluia. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXI do T. Comum - 30 de Outubro 
 

* Sab 11, 22 - 12,2       * Sl 144       * 2 Tes 1,11 - 2,2         * Lc 19, 1-10 
 

   A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar o quadro do amor 
de Deus. Apresenta-nos um Deus que ama todos os seus filhos sem excluir 
ninguém, nem sequer os pecadores, os maus, os marginais, os “impuros”; 
e mostra como só o amor é transformador e revivificador. 
   Na primeira leitura um “sábio” de Israel explica a “moderação” com que 
Deus tratou os opressores egípcios. Essa moderação explica-se por uma 
lógica de amor: esse Deus omnipotente, que criou tudo, ama com amor de 
Pai cada ser que saiu das suas mãos – mesmo os opressores, mesmo os egípcios – porque 
todos são seus filhos. 
   O Evangelho apresenta a história de um homem pecador, marginalizado e desprezado 
pelos seus concidadãos, que se encontrou com Jesus e descobriu n’Ele o rosto do Deus que 
ama… Convidado a sentar-se à mesa do “Reino”, esse homem egoísta e mau deixou-se trans-
formar pelo amor de Deus e tornou-se um homem generoso, capaz de partilhar os seus 
bens e de se comover com a sorte dos pobres. 
   A segunda leitura faz referência ao amor de Deus, pondo em relevo o seu papel na salva-
ção do homem (é d’Ele que parte o chamamento inicial à salvação; Ele acompanha com 
amor a caminhada diária do homem; Ele dá-lhe, no final da caminhada, a vida plena)… Além 
disso, avisa os crentes para que não se deixem manipular por fantasias de fanáticos que 
aparecem, por vezes, a perturbar o caminho normal do cristão.                             Dehonianos                               

 

 

MUDANÇA DA HORA 
 

O horário de inverno em Portugal começa no dia 30 de outubro às 02h00, quando os reló-
gios devem ser atrasados uma hora. Assim, na noite de Sábado 
para Domingo atrasam uma hora. A partir do próximo Domingo, 
dia 30 , o horário das missas é o seguinte:  
 

Sábado: 
Igreja Paroquial: 18.00h 
nas outras igrejas: 16.30 h 
 

Domingo :  9.00h , 11.30h, 18.00h 


