
 

TERÇO JMJ 
 

Os jovens do COP (comité orga-
nizador paroquial das JMJ) con-
vidam os jovens e adolescentes 
do Say yes e do Rise up, a reza-
rem a oração do terço, na 6ª fei-

ra dia 23 às 18.30h, na Igreja Paroquial, em 
união com a restante comunidade paroquial. 

DEZEMBRO                                                  INFORMAÇÕES  

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 

do Advento 14.30h    Formação de Catequistas - Ser Catequista em Alcobaça    
 15.00h    Missa de Natal no Lar da Goucharia 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 21.00h    Celebração Penitencial do Advento na Igreja Paroquial 
5ª feira - 22 19.00h    Missa na Igreja dos Freires 
6ª feira - 23 18.30h    Terço JMJ 

 23.30h    Vigília de Natal 
Domingo - 25 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Natal do  11.30h    Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese 
 15.30h     Missa no Lar da Santa Casa da Misericórdia 

Senhor 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: 
29 de Dezembro: Reunião Geral de Catequistas às 21.00h 
30 de Dezembro: Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos  às 21.00h 
31 de Dezembro: Zona 8– Missa de Festa da Sagrada Família às 16.30h 
1 de Janeiro: Oração pela Paz às 21.00h 

3ª feira - 20     490 anos da criação da Freguesia e Paróquia da Benedita 

Sábado - 24 10.00h    Reunião de Acólitos 

 

“A Todos os Paroquianos, desejamos um 
Santo e Feliz Natal do Senhor.  

Que a luz de Belém brilhe nas nossas vidas 
para caminharmos sempre  
à Luz do Amor de Deus.”  

AVISO: 
* Não há missa ferial dias 27 e 28 . 
Pede-se a quem tem intenções para 
estes dias, que ligue para o cartório. 
* O cartório estará encerrado na 
semana de 27 a 30. Para intenções de 
missa, ou outros assuntos, podem 
ligar para o telemóvel do cartório : 
910009931 

Paróquia 
da Benedita 

Nº 910 
18 de Dezembro 

de 2022 IV Domingo do Advento — Ano A 

 

A Vinda de Jesus 
 

   Estamos muito perto de Natal do Senhor.  
   Durante este tempo de preparação para o Natal, estamos a escutar as 
leituras que falam sobre a segunda vinda do Senhor. Sabem porquê? 
No Natal celebramos a comemoração da Encarnação ou nascimento de 
Jesus. Mas neste tempo presente, segundo a fé da Igreja, nós espera-
mos a segunda vinda de Jesus. Ele vem na sua senhoria, como justo 
juiz, para julgar o mundo. Então o Natal também tem que se viver, 
como uma festa em que nos preparamos, para a segunda vinda de Jesus. Assim cada Natal 
tem que ser uma oportunidade para purificarmos a nossa vida e tentarmos viver segundo 
a palavra de Deus, como Maria e responder “Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim 
segundo a Tua palavra.” 

 

   O Natal é uma comemoração da visita de Deus ao Seu povo e uma memória de céu a bei-
jar a terra. Então, cada Natal tem que ser um encontro pessoal com Jesus. Um encontro 
que antecipa o nosso último encontro com Cristo. Como Jesus é o nosso único modelo, 
temos de aprender com Ele a santidade, a obediência e a disponibilidade ao plano de Deus 
na nossa vida. A encarnação de Jesus e o seu “eis me aqui, Pai”. Vamos dar espaço a Deus 
para decidir as coisas na nossa vida. E deixamos  acontecer o projeto de Deus em cada dia. 
Para viver assim, temos que escutar com interesse e disponibilidade a palavra de Deus e 
meditando-a com as nossas circunstâncias da vida, como Maria: “Maria, porém, guardava 
todas estas coisas, meditando-as em seu coração.” 

Pe Ben James 
 

   Voltamos a propor que na noite de Natal, façam uma pequena celebração doméstica:  
   Todos em volta da mesa ou do presépio. O Pai ou a Mãe conduzem a oração. Um filho tem 
a Bíblia aberta em Lc 2,15-20. Outro tem o MENINO JESUS na mão. No presépio ou no cen-
tro da mesa está preparado um lugar para que no final da oração se coloque o MENINO 
JESUS sobre ela.  Pode-se iniciar com um cântico de Natal.  
 

(Pai/Mãe/outro, benzendo-se) Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
(Todos) Amém.  
(Pai/Mãe/outro) A graça e a paz de Jesus, nascido hoje para nós, estejam connosco!  
(Todos) Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo.  
(Pai/Mãe/outro) Hoje é um dia de alegria! Celebramos o nascimento de Jesus, o nos-
so salvador. Vamos recordar como tudo aconteceu.  
Proclama-se, pela Bíblia - Lc 2, 1 – 20.   Palavra da Salvação. 
(Todos) Glória a Vós Senhor        
(Pequena pausa em silêncio/ Partilha/ orações espontâneas)                          (virar a folha) 

Oração de Consoada na Noite de Natal  



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 

CONTRIBUTO PAROQUIAL—Formas de contribuir 
 

Durante o mês de Dezembro realiza-se o Contributo Paroquial 2022. Podem entregar o vosso Con-
tribuo 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 beneficiário e o 
respectivo número fiscal.   
A Paróquia está grata pela sua contribuição. Rezaremos pelas suas intenções. 

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 .  

 

Oração pela Paz 
 

  No dia 1 de Janeiro às 21.00h vai 
realizar-se a Oração pela Paz, na 
Igreja Paroquial, organizada pelos 
jovens.   
Se nos outros anos era importante rezarmos pela 
Paz, neste momento em que ainda permanece a 
guerra na Ucrânia, pedir-mos a Paz, é ainda mais 
urgente.   Convidamos todos a participar. 

REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS 
 

Convocamos todas as catequistas, da infância e da adolescência para uma 
reunião no dia 29 de Dezembro, às 21.00h, no Centro Comunitário. 
O tema será as Jornadas Mundiais da Juventude  Lisboa 2023 : informações 
e esclarecimentos.  Apesar das Jornadas serem especialmente para os 
jovens, como somos o país organizador e Paróquia de Acolhimento, a nossa comunidade é 
chamada a participar mais ativamente. 

Oração para antes da refeição de Natal 
 Deus do Natal e de todos os dias, doador de todos os dons, nós te 
agradecemos pelas muitas maneiras com  que nos abençoas e por 
cada pessoa reunida ao redor desta mesa.  
 Abençoa , Senhor, aqueles que amamos e que não estão aqui connos-
co. Recordemos, com gratidão e amor,  o teu humilde nascimento em 
nossa vida e oramos pelos que não têm que comer e passam frio, os que não têm família ou 
estão desempregados: que a nossa confiança em Ti seja traduzida em gestos fraternos e 
solidários para que todos eles recuperem a confiança e a esperança no futuro.  
 Faz de nosso coração um presépio para o menino Jesus. Mantém-nos seguros e perto 
de ti neste ano que já vem. Porque tu és nosso Senhor, no Natal.  
(Todos) Amén.  
(Pai/Mãe/outro benzendo-se ) Bendigamos ao Senhor!  
(Todos)  Graças a Deus! 

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. 

Refrães para o IV Domingo do Advento – 18 de Dezembro 

Entrada Abra-se a terra e germine em fecunda virgindade, o Salvador prometido 
para toda a Humanidade. 

Salmo Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 

Apres.  dons Aguardemos em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. 

Comunhão A Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. 

Pós-Comunhão O seu nome será Emanuel, Deus connosco. 

Final Maria, fonte da esperança, neste tempo do Advento, vossa mão nos leve a 
Cristo, ao seu santo nascimento. 

Liturgia do próximo Domingo: SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR 
Missa do dia de Natal - Ano A - 25 de Dezembro   

 

  * Is 52,7-10          * Sl 97         * Hebr 1,1-6        * Jo 1,1-18  
 

   A liturgia deste dia convida-nos a contemplar o amor de Deus, mani-
festado na incarnação de Jesus… Ele é a “Palavra” que Se fez pessoa e 
veio habitar no meio de nós, a fim de nos oferecer a vida em plenitude e 
nos elevar à dignidade de “filhos de Deus”. 
   A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o rei que traz a paz e a 
salvação, proporcionando ao seu Povo uma era de felicidade sem fim. O profeta convida, 
pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança. 
   A segunda leitura apresenta, em traços largos, o plano salvador de Deus. Insiste, sobre-
tudo, que esse projecto alcança o seu ponto mais alto com o envio de Jesus, a “Palavra” de 
Deus que os homens devem escutar e acolher. 
   O Evangelho desenvolve o tema esboçado na segunda leitura e apresenta a “Palavra” 
viva de Deus, tornada pessoa em Jesus. Sugere que a missão do Filho/”Palavra” é comple-
tar a criação primeira, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida e criando condições 
para que nasça o Homem Novo, o homem da vida em plenitude, o homem que vive uma 
relação filial com Deus.  

Luz da Paz de Belém 
 

O Agrupamento de Escuteiros recebeu a Luz da Paz de Belém, que vem 
da  gruta da Natividade de Belém. Esta luz é mais uma forma de nos pre-
pararmos para a chegada da verdadeira Luz—Jesus Cristo, Ele que é o 
Príncipe da Paz.  A Luz estará disponível na Igreja Paroquial e no Car-
tório. Quem quiser deve trazer a sua lanterna para transportar a Luz em segurança . 


