
DEZEMBRO                                                  INFORMAÇÕES  

Domingo - 25 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Natal do  11.30h    Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese 

Senhor 15.30h     Missa no Lar da Santa Casa da Misericórdia 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
4ª feira - 28 21.00h    Ensaio de cânticos Litúrgicos 
5ª feira - 29 19.00h    Missa na Igreja do Casal do Guerra 
 21.00h    Reunião Geral de Catequistas 
6ª feira - 30     Festa da Sagrada Família 
 20.30h    Reunião ordinária da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericór-

dia de Benedita no Centro Comunitário  
 21.00h    Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos 
Sábado - 31 16.30h    Missa na Igreja dos Candeeiros - Festa da Sagrada Família 
 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo - 1 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  

 11.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Santa Maria, 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Mãe de Deus 21.00h    Oração pela Paz 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;  
 

EM AGENDA: 
4 de Janeiro : reunião para os pais dos catequisandos do 4º ano às 21.00h 
8 de Janeiro: Zona 1- Festa de aniversário da APZ com missa às 11.30h,  seguida de almoço 

     A Sala de Chá está encerrada 

Solenidade de     A Sala de Chá está encerrada 

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 31. Para intenções de missa, ou outros 
assuntos, podem ligar para o telemóvel do cartório : 910009931 

A Paróquia da Benedita deseja a todos um 

Bom Ano 2023 

A Paróquia agradece aos utentes da  Santa Casa da Misericórdia por mais um 
ano de voluntariado na introdução desta folha dentro do jornal Voz da Verdade 

Paróquia 
da Benedita 
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ESPERAR O QUÊ? 
 

   Dizem-nos que o Natal é o tempo da esperança.  
   Há dois ditados populares que se definem por 
oposição: «Quem espera sempre alcança» e 
«Quem espera, desespera». Na verdade, o tema da 
esperança é sempre bicudo, porque dá para os 
dois lados. Porém todos estamos de acordo que a 
esperança é o tema central do Natal.    Mas o que 
se espera no Natal? Comemoramos a vinda de 
Cristo, o filho de Deus vivo. O povo de Israel espe-
rou muito tempo para que se concretizassem 
todas as promessas do Antigo Testamento. O tem-
po de Deus não é o nosso tempo. Mas quando se 
manifestou o tempo de Deus, o Kayros, o mundo 
que se encontrava mergulhado em trevas, se 
transformou com a vinda dum recém-nascido. Há um ditado na Itália que 
diz: Sempre que nasce uma criança, é sinal que Deus não desistiu da humanidade. Um 
bebé é frágil e não sobrevive sozinho, precisa dos adultos. Jesus nasceu há 2022 
anos atrás, contudo a nossa verdadeira alegria manifesta-se por aquilo que Ele fez 
em adulto – a paixão, morte e ressurreição.  
   Maria e José foram os que mais esperaram- Também  protegeram, alimentaram e 
educaram Jesus para a sua missão. Esperaram, não passivamente só para ver os fru-
tos, mas activamente. Todos os dias, esperavam à missão que Deus lhes confiara.  
   Dou-me conta que ao final não somos só nós que esperamos neste tempo de incer-
tezas, guerras e injustiças, mas Deus também espera de cada um de nós uma abertu-
ra de coração para que Ele possa crescer e fazer a sua obra. Não tenhamos medo de 
dizer “sim” à vocação da Santidade, mas cada um possa repetir no mais profundo do 
seu coração as palavras de Maria: «Faça-se em mim, segunda a vossa Palavra». Assim, 
Cristo não fica preso no Natal do calendário, mas crescerá connosco e o seu reino 
não terá fim. 
   Desejamos Boas Festas, da parte dos vossos Padres 



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. 

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. 

 

Oração pela Paz 
 

  No dia 1 de Janeiro às 21.00h 
vai realizar-se a Oração pela 
Paz, na Igreja Paroquial, organi-
zada pelos jovens.   
Se nos outros anos era impor-
tante 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. 

Assembleia Geral da Santa 
Casa da Misericórdia 

 

No dia 30 de Dezembro terá lugar 
na Sala de Conferências do Centro 

Comunitário da 
Benedita às 20:30h  
uma Assembleia 
Geral Ordinária da 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Benedita. 

Festa da Palavra—4ª ano de catequese 
 

No dia 4 de Janeiro há uma reunião para os pais dos catequisandos           
do  4º ano,  às 21.00h, no Centro Comunitário, para preparação da Festa 
da Palavra. 
A Festa da Palavra está prevista para dia 22 de Janeiro, na missa das 
11.30h.  

Refrães para a Solenidade do Natal do Senhor – 25 de Dezembro 

Entrada Ergue os teus olhos a luz surgiu: hoje nasceu o nosso Deus. Dias de paz ama-
nheceram. Hoje nasceu o nosso Deus! 

Salmo Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 

Apres.  dons É Natal. Cristo nasceu. Foi-nos dado um Salvador. Glória a Deus lá nas altu-
ras e na terra paz e amor! É Natal. Cristo Nasceu. Foi-nos dado um Salvador. 

Comunhão A vida que estava junto do Pai, manifestou-se na terra, e nós vimos a sua 
glória, e nós vimos a sua glória. 

Pós-
Comunhão 

O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. Da Sua plenitude todos nós 
recebemos. Da sua plenitude todos nós recebemos. 

Final Exultemos de Alegria, porque um Anjo do Senhor, em Hosanas anuncia o 
Natal do Redentor .  

Liturgia do próximo Domingo: Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus - 1 de Janeiro  
 

* Nm 6, 22-27           * Sl 66         * Gl 4, 4-7          * Lc 2,16-21 
 

   Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, ainda 
que todas importantes. Celebra-se, em primeiro lugar, a Solenidade 
de Santa Maria, Mãe de Deus: somos convidados a contemplar a figu-
ra de Maria, aquela mulher que, com o seu “sim” ao projecto de Deus, 
nos ofereceu Jesus, o nosso libertador. Celebra-se, em segundo lugar, 
o Dia Mundial da Paz: em 1968, o Papa Paulo VI propôs aos homens 
de boa vontade que, neste dia, se rezasse pela paz no mundo. Celebra-
se, finalmente, o primeiro dia do ano civil: é o início de uma caminhada percorrida de 
mãos dadas com esse Deus que nos ama, que em cada dia nos cumula da sua bênção e nos 
oferece a vida em plenitude. 
   As leituras que hoje nos são propostas exploram, portanto, estas diversas coordenadas. 
Elas evocam esta multiplicidade de temas e de celebrações. 
   Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua de Deus na nossa 
caminhada e recorda-se que a sua bênção nos proporciona a vida em plenitude. 
   Na segunda leitura, a liturgia evoca, outra vez, o amor de Deus, que enviou o seu Filho ao 
encontro dos homens para os libertar da escravidão da Lei e para os tornar seus “filhos”. É 
nessa situação privilegiada de “filhos” livres e amados que podemos dirigir-nos a Deus e 
chamar-Lhe “abbá” (“papá”). 
   O Evangelho mostra como a chegada do projecto libertador de Deus (que se tornou rea-
lidade plena no nosso mundo através de Jesus) provoca alegria e felicidade naqueles que 
não têm outra possibilidade de acesso à salvação: os pobres e os marginalizados. Convida-
nos, também, a louvar a Deus pelo seu amor e a testemunhar o desígnio libertador de 
Deus no meio dos homens. 
   Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o modelo do crente 
que é sensível aos projectos de Deus, que sabe ler os seus sinais na história, que aceita 
acolher a proposta de Deus no coração e que colabora com Deus na concretização do pro-
jecto divino de salvação para o mundo.                                                               In Dehonianos 


