
NOVEMBRO  / DEZEMBRO                                  INFORMAÇÕES  

Domingo - 27     Recolha do Banco Alimentar 
  09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
I 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo 14.30h    Abertura da Sala de Chá 
do Advento 15.00h    Encontro Coral no Santuário do Senhor Jesus da Pedra até às 19h 

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

2ª feira - 28 20.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h    Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 29     Aniversário natalício do Pe Paulo Gerardo 
 10.00h    Visita aos doentes da Zona 4, continuando para a tarde  
 10.00h    Visita aos doentes das Zonas 10 e 11 
 14.30h    Visita aos doentes da Zona 1  
4ª feira - 30 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 1 21.00h    Adoração do Santíssimo: orientado pelo Renovamento Carismático, 

aberta a toda a comunidade 
6ª feira - 2 20.00h Zona 6: Encontro de preparação do Advento na Capela com a cate-

quese   
 20.30h    Zona 9: Encontro de oração e reflexão do Advento na Ass. Norte da Vila 
Sábado - 3 16.30h    Missa na Igreja dos Freires  
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 4 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 II 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  
Domingo 14.30h    Abertura da Sala de Chá 

Do Advento 15.00h    Zona 4: Celebração da Palavra - preparação do Advento, na Capela 
 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; sábados das 10h às 11h 
 

EM AGENDA: 
8 de Dezembro: Missa -Festa do Aniver. dos Bombeiros Voluntários da Benedita às 9.30h 
8 de Dezembro: E.N.S.: Convívio das Equipas de Nossa Senhora no Centro Comunitário 
11 de Dezembro: Oração pelas vocações orientada pela Catequese às 16.30h 

Encontro Coral 
   

Encontro Coral para os coros paroquiais, no Santuário do Senhor 
Jesus da Pedra, Óbidos, no dia 27 de Novembro, das 15h00 às 
19h00. Teremos formação litúrgica, técnica vocal e divulgação de 
novos cânticos, em sintonia com o dinamismo da JMJ Lisboa 2023. 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 907 
27 de Novembro 

de 2022 I Domingo do Advento — Ano A 

 

O que é o Advento e como podemos vivê-lo? 
 

   O Advento é o tempo de preparação para celebrar o Natal, começa quatro domingos 
antes desta festa e também marca o início do novo Ano Litúrgico católico.  
   Advento vem do latim “ad-venio”, que quer dizer “vir, chegar” e está dividido em duas 
partes: as primeiras duas semanas servem para meditar sobre a vinda do Senhor quando 
ocorrer o fim do mundo; enquanto as duas seguintes servem para refletir concretamente 
sobre o nascimento de Jesus e sua irrupção na história do homem no Natal. 
   Nas igrejas e casas são colocadas as coras do Advento e acende-se uma vela a cada 
domingo. Do mesmo modo, os paramentos do sacerdote e as toalhas do altar são roxos, 
como símbolo de preparação e penitência. A exceção é o terceiro domingo, o Domingo 
Gaudete (da alegria), no qual pode-se usar a cor rósea. A fim de fazer sensível esta dupla 
preparação de espera, durante o Advento a Liturgia suprime alguns elementos festivos., 
como é o caso do hino do Glória.  O objetivo desses simbolismos é expressar de maneira 
tangível que, enquanto dura a peregrinação do homem, falta-lhe algo para seu gozo com-
pleto. Quando o Senhor se fizer presente no meio do seu povo, a Igreja terá chegado à sua 
festa completa, representada pela Solenidade do Natal. 
   Muitos católicos sabem do Advento, mas talvez as preocupações no trabalho, a escola, 
nas diversas actividades da família, a arrumação do presépio e a compra dos presentes 
fazem com que se esqueçam do verdadeiro sentido deste tempo. Por isso, é preciso recor-
dar que a principal preparação neste período deve ser interior, na espera da vinda de 
Jesus. 
   No tempo do Advento, faz-se um apelo aos cristãos, a fim de que vivam de maneira mais 
profunda algumas práticas específicas aumentando como: a vigilância na fé ( lendo as 
exortações e encíclicas,) ,  na oração e na leitura do Evangelho (recomeçando ou aumen-
tando a oração diária, individualmente ou em família) , na busca de reconhecer o Cristo 
que vem nos acontecimentos e nos irmãos; a conversão (procurando o Sacramento da 
Reconciliação), procurando consertar os próprios caminhos e andar nos caminhos do 
Senhor, para seguir Jesus em direção Reino do Pai; o testemunho da alegria que Jesus traz, 
através de uma caridade paciente e carinhosa para com os outros (participando em acções 
de solidariedade, de apoio aos mais necessitados); a pobreza interior, de um coração dis-
ponível para Deus, como Maria, José, João 
Batista, Zacarias, Isabel; a alegria, na feliz 
expectativa do Cristo que vem e na invencí-
vel certeza de que Ele não falhará. 
 

(adaptado de acidigital.com) 



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 e domingo às 17,30 h. 
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas. 

FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS 
 

Formação para todos os cate-
quistas : Itinerário SER CATEQUISTA 
Serão encontros presenciais e na Paró-
quia de Alcobaça. As datas são as 
seguintes :  
* Segundas- feiras das 20.30 às 22.30: 
28 de novembro ,  5  e  12 de dezem-
bro. 
* Domingo 18 de dezembro das 14.30h 
às 18.30h    

Visita aos doentes 
 

Vamos iniciar esta semana a visi-
ta aos doentes da nossa Paróquia. 
Pedimos aos responsáveis de 

zona que indiquem no cartório, quem vai acom-
panhar o Pároco na visita.  
 
29 de Novembro: Zona 4 às 10h (prolongando
-se para a tarde) 
29 de Novembro: Zonas 10 e 11 às 10h 
29 de Novembro: Zona 1 às 14.30h 

 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir 
 

Durante os meses de Novembro e Dezembro realiza-se o Contributo Paroquial 2022. 
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: Contributo2022) 
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. 

 
ACTIVIDADES  

RISE UP E  
CATEQUESE SAY YES 

 
A catequese Say yes e o Grupo Rise up irão estar presentes no mercado de Natal 
organizado pela Junta de Freguesia, na Praça Damasceno Campos, nos  dias 1 e 8 , 
e nos fins de semana de 3 e 4,  10 e 11,  17 e 18 de Dezembro.  
Haverá uma tenda com venda de vários produtos para angariação de fundos para 
as JMJ23 e um espaço para esclarecimento de dúvidas relativas às Jornadas, às 
inscrições para voluntários e famílias de acolhimento, etc.  
Convidamos todos a passarem por lá nestes dias.  

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 

Refrães para o I Domingo do Advento – 27 de Novembro 

Entrada Abri as portas, abri as portas ao Redentor. 

Salmo Que alegria quando me disseram: “Vamos para a casa do Senhor! Vamos 
para a casa do Senhor!” 

Apres. Dons Maranatha! Vinde Senhor Jesus. Maranatha 

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

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, Ano A - 4 Dezembro  
 

                                 * Is 11, 1-10       * Sl 71    * Rom 15, 4-9    * Mt 3, 1-12 
 

   O Senhor já veio há dois mil anos, mas Ele, como um rebento, deve ainda cres-
cer no mundo. Em muitos lugares, em muitas situações, Jesus ainda não chegou. 
   No Evangelho deste Domingo, o Baptista sugere-nos o que devemos fazer para 
Lhe preparar o caminho. Temos que nos interrogar sobre os muros que nos 
separam dos irmãos, quais as barreiras que impedem o encontro e o entendimento entre as 
famílias, entre as comunidades e entre as nações. 
   A segunda leitura ilumina-nos sobre quais os sentimentos que devem ser cultivados pelos 
membros da comunidade cristã, para que o Senhor a possa visitar. 
   A primeira leitura descreve-nos o mundo novo que já surgiu e que se manifestará quando a 
vinda do Senhor se tiver realizado em toda a sua plenitude. F. Armellini 

Voluntários para o Centro Comunitário 
 

Como as actividades da Paróquia acontecem maioritariamente no Centro Comunitário,  
são precisos voluntários que acolham, encaminhem, vigiem e ajudem na portaria, princi-
palmente no período das 21h às 22h.  Quem estiver disponível para este serviço de 
voluntariado, contacte o cartório. 

Sala de Chá – Dezembro 

Em Dezembro os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos próprios grupos e o 
serviço assumido por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:  
 
                                        Fornecimento:                                                 Equipas de serviço:  
                  4  Dezembro             Zona 3                         Catequese—Rise Up 
                11 Dezembro             Zona 4                 Ministros Extraordinários da Comunhão  
                18 Dezembro             Zona 5                        Encontro Matrimonial  


