
DEZEMBRO                                                  INFORMAÇÕES  

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 com a Catequese 
 18.00h  Missa na Igreja Paroquial  

2ª feira - 12   Aniversário natalício de D. Américo Aguiar 
 20.30h  Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 21.00h  Escola de Leigos - Introdução ao Pensamento Social Cristão 
3ª feira - 13   Aniversario da Ordenação Sacerdotal do Papa Francisco  
 10.30h  Confissões na Igreja do Casal do Guerra 
 14.30h  Confissões no Lar D`Aldeia  
4ª feira - 14 10.00h  Confissões no Lar da Goucharia  
 10.30h  Confissões na Igreja dos Freires 
 14.30h  Confissões na Igreja dos Candeeiros 
 21.00h  Ensaio de cânticos Litúrgicos 
 21.00h  Confissões na Paróquia de Turquel 
5ª feira - 15 10.00h  Reunião do clero da Vigararia  

 15.00h  Confissões na Igreja da Ribafria 
 19.00h  Missa na Igreja dos Candeeiros 

6ª feira - 16 14.30h  Confissões no Lar da Santa Casa da Misericórdia     
 20.00h  Zona 6: Encontro de preparação do Advento na Capela com a catequese   
 20.30h  Zona 9: Encontro de oração e reflexão do Advento na Ass. Norte da Vila 
Sábado - 17   Aniversário natalício do Papa Francisco 
   Distribuição da Luz da Paz de Belém nas missas paroquiais 
 09.00h  Confissões para a Catequese na Igreja Paroquial 
 14.15h  Ensaio do Grupo Coral da Catequese  
 15.00h  Missa de Natal no Lar D´Aldeia 
 16.30h  Missa na Igreja da Azambujeira 
 18.00h  Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 18 09.00h  Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h  Recolha de sangue no Centro Comunitário até às 13h  
 IV 11.30h  Missa na Igreja Paroquial  

Domingo 14.30h  Abertura da Sala de Chá 
 14.30h  Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 15.00h  Missa de Natal no Lar da Goucharia 

do Advento 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: 
20 de Dezembro: Celebração Penitencial do Advento, às 21h na Igreja Paroquial 
31 de Dezembro: Zona 8– Missa de Festa da Sagrada Família às 16.30h 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 909 
11 de Dezembro 

de 2022 III Domingo do Advento — Ano A 

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 

 

Nota da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a aprova-
ção da legalização da eutanásia e do suicídio assistido 

 

   A Assembleia da República retomou o processo legislativo que prevê a legalização da eutaná-
sia e do suicídio assistido. Ao acontecer num momento da nossa história particularmente 
preocupante, num contexto de guerra, de recessão socioeconómica e de sinais de um Serviço 
Nacional de Saúde em grande fragilidade, a insistência legislativa motiva-nos a, democratica-
mente, salientar o seguinte: 
   1. Com tristeza recebemos a notícia da aprovação parlamentar, em sede de comissão, da 
legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Embora não esteja concluído todo o processo 
legislativo e permaneça alguma esperança de que o diploma aprovado possa ainda ser altera-
do, queremos afirmar que, com esta legalização, é quebrado o princípio ético fundamental 
que se traduz na proibição de provocar intencionalmente a morte. 
   2. O diploma agora aprovado não garante, como os anteriores também não garantiam, o 
justo equilíbrio entre a proteção da vida e o respeito pela autonomia do doente, ao legalizar a 
eutanásia e o suicídio assistido para além das situações de doença terminal. Derrubando esta 
barreira, é expectável que se caminhe no sentido do alargamento das situações em que se 
pode pedir a morte assistida, com um verdadeiro impacto social. 
   3. Ao apresentar a morte provocada como resposta e solução para as pessoas que sofrem 
devido a doenças, em fase terminal ou não, ou ainda devido a deficiências graves, o Estado e 
os serviços de saúde veiculam uma perigosa mensagem a estas pessoas que, em situação de 
desespero, podem ser levadas a desistir de viver. Pelo contrário, entendemos que os cuidados 
paliativos, aos quais muitos portugueses ainda não têm acesso, são fundamentais nesta etapa 
da vida e decisivos para combater e aliviar o sofrimento. É de lamentar que, numa altura em 
que as carências do sistema de saúde estão muito longe de ser superadas, possamos correr o 
risco de apresentar a proposta de recurso à eutanásia como solução mais rápida e menos 
onerosa. 
   4. A resposta de uma sociedade adulta e esclarecida ao sofrimento, à dor e ao desespero 
não é abandonar quem sofre e aqueles que os acompanham, mas confortar, cuidar e amar 
para restaurar a esperança e dignificar a vida humana até ao seu fim natural. A eutanásia e o 
suicídio assistido constituem graves ameaças para a humanidade. 
   5. Porque a defesa da vida não se limita aos planos legislativo e jurídico, apelamos a que as 
famílias e os profissionais de saúde, a quem deve ser sempre garantida a objeção de cons-
ciência, rejeitem as possibilidades abertas pela legalização da eutanásia e do suicídio assisti-
do e nunca deixem de testemunhar que a vida humana é sempre um dom precioso, em todas 
as suas fases, desde a conceção até à morte, que nunca deve ser intencionalmente provocada                                   
                                                                                                                            

                                                                                                                       Lisboa, 7 de dezembro de 2022 



Grupo Coral da Catequese 
 

    Todas as crianças e jovens são convidadas a participar no coro para 
animação das missas. Para isso basta comparecer no ensaio dia 17 de 
Dezembro, às 14h15 na Igreja Paroquial. A próxima missa será no dia 
25 de Dezembro. Seja a cantar ou a tocar és bem-vindo.  

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 fins de semana de 10 e 11,  17 e 18 de Dezembro.  
Haverá uma tenda com venda de vários produtos para angariação de fun-
dos para as JMJ23 e um espaço para esclarecimento de dúvidas relativas às 
Jornadas, às inscrições para voluntários e famílias de acolhimento.  Convi-
damos todos a passarem por lá nestes dias.  

Confissões  
para a  

 Catequese 
 

Para a Catequese há Celebra-
ção 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 vocacionais: 
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. 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/ 

 

Colheita de sangue 
 

O Instituto Português do Sangue vem fazer uma colheita de sangue à 
Benedita no próximo dia 18 de Dezembro, das 9h às 13h, no Centro 
Comunitário Pastoral da Benedita. 

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 igrejas 
dos lugares começando por :  
 

 * Igreja do Casal do Guerra:  dia 13 às 10.30h 
 * Igreja dos Freires:  dia 14 às 10.30h 
 *  Igreja dos Candeeiros: dia 14 às 14.30h   
 * Igreja da Ribafria : dia 15 às 15h 

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 Cartó-
rio e no Centro 
Social Paroquial .  

Refrães para o III Domingo do Advento – 11 de Dezembro 

Entrada Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos porque o Senhor 
está a chegar 

Salmo Vinde Senhor e salvai-nos. Vinde Senhor e salvai-nos. 

Apres.  dons Dizei aos desanimados: coragem não temais! Eis aí vem o nosso Deus para 
nos salvar. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. 

Comunhão Exulta de alegria Jerusalém, porque vem a ti o Salvador. Aleluia, aleluia, 
aleluia 

Pós-Comunhão Eis o nosso Deus que nos vem salvar! Eis o nosso Deus que nos vem salvar! 

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

Liturgia do próximo Domingo: Domingo IV do Advento, Ano A - 18 Dezembro  
 

              * Is 7, 10-14               * Sl 23                * Rom 1, 1-7              * Mt 1, 18-24 
 

   As três leituras da liturgia deste Domingo estão centradas na profecia de 
Isaías que anunciara o sinal da salvação de Deus no nascimento de um filho 
de uma virgem (1ª leitura).  
   Esta profecia é retomada por Mateus, no Evangelho, para nos mostrar a 
plena realização em Jesus. Ele é o verdadeiro «Deus connosco».  
   A segunda leitura revela-nos como S. Paulo se sentia feliz em poder anun-
ciar a todos esta boa nova. 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. 

Luz da Paz de Belém 
 

O Agrupamento de Escuteiros vai novamente receber  a Luz 
da Paz de Belém. Esta é a Luz que vem da  gruta da Nativida-
de de Belém e será distribuída pelas famílias e instituições, 
com o objectivo de nos preparar para a verdadeira Luz—
Jesus Cristo, Ele que é o Príncipe da Paz. Nas missas paro-
quiais do próximo domingo, os Escuteiros irão distribuir 
esta Luz. Pede-se a quem  quiser receber a luz, que traga   
lanternas .  


