
DEZEMBRO                                                  INFORMAÇÕES  

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  
2ª feira - 5 20.30h  Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h  Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 6 18.30h  Reunião de catequistas de adolescência 
 21.00h  Reunião de catequistas Say Yes 
4ª feira - 7    Não há missa vespertina 
5ª feira - 8 09.30h  Missa na Igreja Paroquial—Festa dos Bombeiros V. da Benedita 

Solenidade  11.00h  E.N.S.: Convívio no Centro Comunitário    
da Imaculada 11.30h  Missa na Igreja Paroquial 

Conceição 18.00h  Missa na Igreja Paroquial 
6ª feira - 9 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 

 16.30h  Missa na Igreja da Ribafria 
 18.00h  Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 11 09.00h  Missa na Igreja Paroquial  

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

Domingo 15.00h  Zona 4: Celebração da Palavra - preparação do Advento, na Capela 
Do Advento 16.00h  Reunião do grupo da L.I.A.M. 

 16.30h  Oração pelas vocações de consagração especial orientada pela Cate-
quese 

 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: 
17 de Dezembro: Confissões para a catequese às 9.00h na Igreja Paroquial 
18 de Dezembro: Recolha de sangue no Centro Comunitário das 9h às 13h 
20 de Dezembro: Celebração Penitencial do Advento, às 21h na Igreja Paroquial 

Sábado - 10 09.30h  Confissões na Igreja da Azambujeira 
 09.30h  Confissões na Igreja do Bairro da Figueira 

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. 

Ofertórios Consignados 
Neste dia, os ofertórios são 
para o Fundo do Clero 
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A Coroa de Natal 
 

   O Advento é o primeiro tempo do ano litúrgico que 
antecede o Natal. É um tempo para promover o arre-
pendimento, a harmonia e a paz, e celebrar com ale-
gria a vinda de Jesus Cristo à terra. 
   Entre os vários símbolos do Advento, encontramos a 
coroa de Natal ou do Advento. Esta coroa caracteriza-
se por ser feita de galhos verdes entrelaçados, de 
cipreste ou abeto, que representam a vida. Os seus 
galhos verdes, mesmo no inverno, significa que os 
cristãos devem manter a fé e a esperança, apesar de 
todas as contrariedades. 
   A coroa de Natal forma um círculo que representa a união existente entre Deus e os 
Homens, símbolo contínuo e eterno de amor a Deus e ao próximo e Dele pelos Homens. 
Tradicionalmente, é decorada com quatro velas que representam as quatro semanas do 
Advento. As velas são acesas, uma a uma, a cada domingo, até estarem todas acesas. As 
velas indicam a proximidade do nascimento de Jesus, o Salvador, que trará luz ao mundo.    
Representam também a fé, a celebração e a alegria pelo Seu nascimento. A primeira vela a 
ser acesa representa o perdão que Deus concedeu a Adão e Eva; a segunda vela representa 
a fé de Abraão, a quem se anunciou a terra prometida; a terceira vela recorda a alegria do 
rei David quando Deus prometeu eterna aliança; a quarta e última vela lembra os ensina-
mentos dos profetas, que anunciaram a vinda do Salvador. Normalmente, as cores das 
velas acompanham as cores das vestes litúrgicas do sacerdote nesta época (cor roxa para 
as velas que correspondem ao primeiro, segundo e quarto domingo, e a cor rosa para a 
vela do terceiro domingo). 
   A colocação da fita e do laço vermelho, envolvendo a grinalda, simbolizam o amor de 
Deus por todos nós, renascido pela vinda de Jesus. 
   As bolas, frutas ou pinhas que se podem colocar na coroa representam o fruto do Espíri-
to Santo que sai dos corações de cada cristão. 
   A colocação da coroa de Natal numa casa representa a presença de Jesus nesse lar.  
   O início de um novo ano litúrgico pode marcar também um recomeço para a vida de fé.    
Olhando para a frente, dizemos uma vez mais, com sinceridade: Senhor, hoje recomeço! A 
Confissão de Advento, se bem-feita, nos dará nova injeção de fé e de esperança. Agora que 
o ciclo da vida espiritual recomeça, Deus nos dá mais uma chance.  
   Aproveitemos a sua bondade e paciência! 



 
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, no dia 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.  

Confissões  
para a  

 Catequese 
 

Para a Catequese há Celebração 
da Reconciliação, dia 17 de 
Dezembro (Sábado), na Igreja 
Paroquial: 
 

 * Para o 4º, 5º e 6º anos às 
9.00h  
 * Para a catequese Say Yes e 
Rise Up às 10.00h. 

Rapazes e Raparigas 
 

Nas férias de Natal há várias actividades vocacio-
nais: 
Para rapazes: 
* Estágios do 6º ao 8º ano – de 16 a 18 de Dezembro  
* Campanários do 9º ao 11º anos—de 28 a 30 de 
dezembro  .   
Encontros dinamizados pelo Pré-Seminário de Lis-
boa – mais informações em  
 seminarios. patriarcado- lisboa.pt) 
 
Para Raparigas:  
Luzeiros de Natal de 17 a 20 de Dezembro  
Inscrições em https://vocacoes.patriarcado-
lisboa.pt/luzeiros/ 

Confissões no Advento 
 

A celebração paroquial da Reconciliação 
será no dia 20 de Dezembro, às 
21.00h, na Igreja Paroquial. 

Para as pessoas de mais idade ou doen-
tes, haverá também confissões nas igre-
jas dos lugares começando por :  
 

 *  Igreja da Azambujeira : sábado dia 10  às 9.30h   
 * Igreja do Bairro da Figueira: sábado dia 10 às 9.30h 
 
Na Paróquia de Turquel, caso alguém necessite, as 
confissões serão dia 14 de Dezembro, às 21h  

CÁRITAS: Campanha 
 «10 Milhões de Estrelas»  

 

As velas da Cáritas da campanha 
solidária ‘10 Milhões de Estrelas – 
um Gesto pela Paz’, já estão à venda 
no Cartório e no Centro Social 
Paroquial .  

Refrães para o II Domingo do Advento – 4 de Dezembro 

Entrada Preparai os caminhos do Senhor, Maranatha, Maranatha... 

Salmo Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. 

Apres.  dons Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. 

Comunhão O Senhor virá no esplendor da sua glória visitar o seu povo e dar-lhe a 
paz e a vida eterna. 

Pós-
Comunhão 

O Senhor vem e não tardará iluminará as nossas trevas e manifestar-Se-á 
a todos os povos, a todos os povos. 

Final Descei, Senhor Jesus dos altos dos céus! Vinde trazer aos mundo a paz de 
Deus. 

Liturgia do próximo Domingo: Domingo III do Advento, Ano A - 11 Dezembro  
 

            * Is 35, 1-6a.10           * Sl 145             * Tg 5, 7-10             * Mt 11, 2-11 
 

O Evangelho diz-nos que o Baptista, a certa altura, teve algumas dúvi-
das de que Jesus fosse o verdadeiro Messias. Enganou-se a respeito dos 
sinais que devia ter em consideração. Esperava um juiz severo para com 
os pecadores, e em vez disso deparou-se com alguém que procurava 
somente salvar e recuperar o que estava perdido. 

Que sinais poderemos oferecer aos homens de hoje para os convencer 
de que o Messias está entre nós? Serão suficientes as liturgias solenes, as 
procissões, as longas orações? Os discípulos de Cristo devem continuar a manifestar ao 
mundo os sinais produzidos pelo seu Mestre, isto é, as suas obras em benefício do homem. 
      Se quisermos manifestar estes sinais - assim nos ensinam a primeira e a segunda leitu-
ras - não nos podemos deixar vencer pelo desânimo, nem mesmo diante de situações que 
parecem desesperadoras… F. Armellini 

 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir 
 

Durante o mês de Dezembro realiza-se o Contributo Paroquial 2022. Podem entregar o 
vosso Contribuo da seguinte maneira: através dos envelopes que se encontram na Igreja.; 
por transferência Bancária para o IBAN PT50 0035 0157 00006154431 77 (CGD); por 
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. 

Associação de Bombeiros Voluntários da Benedita 
 

Os Bombeiros Voluntários da Benedita celebram o seu aniversário no 
dia 8 de Dezembro. Tal como em anos anteriores a Celebração Eucarís-
tica comemorativa será às 9.30 h na Igreja Paroquial (atrasando-se 
um pouco a missa das 9.00 h).  


