
Neste Natal ofereça a revista 
“Audácia” aos jovens

A “Audácia” é a única revista missionária, 
editada no nosso País, dirigida aos ado-
lescentes. A publicação é elaborada pelos 
Missionários Combonianos, tendo por ob-
jectivo ajudar os jovens a perceber melhor 
a importância dos valores sociais defendi-
dos pela Igreja Católica, através de relatos 
reais dos missionários e das histórias dos 
povos que lutam pela paz. Mas não é só 
esta a finalidade da revista. Ao assinar esta 
publicação está a colaborar com as mis-
sões desta congregação. Os Missionários 
Combonianos estão espalhados por todo 
o mundo e encontram-se, sobretudo, em 
países em guerra ou, nos países mais po-
bres, onde 
a palavra 
de Deus 
é o único 
“alimento” 
que chega 
até eles. 
A comu-
nidade de 
Pombal foi sensibilizada, durante o fim-
de-semana passado, a colaborar com es-
tes missionários. Uma colaboração muito 
simples e que está ao alcance de todos, 
principalmente, nesta altura do ano em que 
se adquirem presentes de Natal a custos 
exorbitantes, cuja utilidade tem um tempo 
de duração muito curto. Oferecer a revista 
“Audácia” é um presente mais acessível 
que a maioria das ofertas desta época e 
dura o ano todo, segundo o Pe. Silvério, 
missionário Comboniano. O Pe. Silvério 
presidiu às celebrações da Eucaristia na 
cidade de Pombal e apelou à generosi-
dade da comunidade local. Este projecto 
de oferecer a assinatura da revista aos jo-
vens irá ser transmitida aos catequistas da 
Paróquia de Pombal que posteriormente 
irão fazer chegar a informação aos pais. 
Porém se desejar adquirir já este presente 
poderá obter mais informações no Cartório 
Paroquial de Pombal ou aceder à edição 
on-line através do sítio: www.audacia.org.
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Não vos inquieteis
e alegrai-vos

Vai pairando já, no ar, o cheiro a 
Natal... Perspectivam-se encon-
tros de família, surpresas a fazer, 
pratos e doces a confeccionar... 
Escutam-se, pelas ruas, músicas 
alegres e vivas, que nos ajudam a sorrir mais... Vai-se 
pensando nas lembranças e prendas para este ano e na 
gincana económica a que tudo isto obriga, hoje... Tam-
bém se vai pensando que há muitos que não poderão 
ter um Natal como desejavam - ou como a maioria de 
nós ainda tem - e que este é um tempo para pensar 
mais nesses e os ajudar. Vão-se partilhando ideias, 
bens, presença e sorrisos... Também se vai pensando, 
já, no ano que aí vem e nas dificuldades... Que será 
dos empregos?... E a comida na mesa em cada dia?... 
Terei o suficiente para dar o melhor aos filhos?... E terei 
paz para aceitar e lidar com a realidade menos boa?... 
Terei capacidade e coragem para continuar a lutar?... 
São tantas as coisas, as vivências e os pensamentos 
que esta quadra do Natal nos traz. É como se houvesse 
uma renovação de estruturas, um recomeçar, uma 
reinicialização da nossa vida. E é verdade que o tempo 
do Natal tem este condão... E temos de reconhecer que 
a celebração renovada do mistério da Encarnação, da 
vinda de Cristo nascendo como homem, proporciona 
a renovação das nossas estruturas e da nossa espe-
rança. Mesmo que não O reconheçamos como cami-
nho, devemos a Cristo a possibilidade de parar, nesta 
quadra, para contemplar a vida, para repensar estrutu-
ras, para celebrar a família e lhe dar um pouco mais de 
atenção, para sorrir um pouco mais, porque, apesar do 
frio, é um tempo interiormente mais quente, para dar um 
sentido maior e mais justo à vida, para deixar imperar a 
solidariedade e a fraternidade.. Digamos, em boa ver-
dade, que, mesmo que a leitura seja só social, Cristo é 
o responsável por estas possibilidades. E é ele que nos 
diz para não nos inquietarmos e para nos alegrarmos. 
Verdadeiramente, o que O fará dizer-nos isto?... Que 
garantias é que Jesus me dá de que tudo será bom, 
intenso e definitivo?... Só a fé me dará estas respostas. 
Só a esperança me fará procurar as respostas. Só a 
caridade me fará entender. Deus acende a esperança 
no coração dos crentes. E diz-nos: “não vos inquieteis; 
alegrai-vos, pois a libertação está a chegar”. O Mes-
sias, esse mesmo que esperamos neste Advento, virá 
anunciar que o “Reino” da justiça e da paz chegou.

Pe. João Paulo Vaz
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Leitores da Paróquia de Pombal 
continuam formação
A reunião de leitores men-
sal entre o pároco e os 
leitores da cidade foi alar-
gada a todos os homens e 
mulheres que habitualmen-
te, na nossa Paróquia, so-
bem ao Ambão para profe-
rirem as leituras. A decisão de acolher todos os leitores 
surgiu neste ano pastoral e foi muito bem acolhida por 
todos os membros deste grupo. Os leitores participa-
ram, recentemente, numa formação orientada pelo Pe. 
Manuel Nobre. A referida formação teve continuidade 
durante o encontro de sábado passado orientado pelo 
responsável do grupo, o Leonel Gameiro. Os leitores 
aprenderam algumas técnicas de leitura. O “segredo” 
de uma leitura correctamente proclamada está numa 
boa preparação. O pior “inimigo” de um bom leitor é a 
improvisação e a falta de preparação. Na preparação, 
podem distinguir-se duas fases: preparação remota, 
feita com antecedência, com o objectivo de ajudar a 
compreender o texto bíblico que se vai proclamar; e 
preparação próxima, aquela que se faz imediatamente 
antes da celebração. A próxima reunião realiza-se no 
primeiro sábado do mês de Janeiro.

O encontro pessoal com Cristo
CAMINHADA DE ADVENTO

:: José é o homem do silêncio, desta presença que é 
consolação e espelho daquela certeza da fé que nos 
garante que ‘Deus nunca nos abandona’. O silêncio 
de José é, portanto, um silêncio fecundo, o silêncio 
de um coração livre e disponível para ‘querer o que 
Deus quer…e como Ele o quer’.
Estamos a meio desta nossa ‘peregrinação’ de 
advento. Com que disponibilidade estamos a ca-
minhar ao encontro de Cristo? E como são ‘os 
nossos silêncios’ neste tempo em que o coração 
precisa de escutar mais para poder contemplar 
melhor e servir com maior compromisso e ousa-
dia?

:: José é, também, o homem que sabe esperar e que 
protege. É ‘adversário’ da solidão e potenciador da 
comunhão.
Em nós, na nossa família, a de ‘casa’ e a da ‘fé’, 
como é que estamos a potenciar a comunhão fra-
terna? Com que prontidão e determinação vamos 
‘esperando’ e ‘ajudando’ os outros que são nos-
sos irmãos e discípulos a caminho, como nós, e 
connosco?

:: José é construtor da família, um ‘guardião’ para 
que ela seja mais ‘sagrada’, isto é, mais irradiadora 
daquele amor infinito com que Deus a sonha e am-
para.
E nós, o que estamos a fazer pelas famílias na 
nossa comunidade? Como acompanhamos as 
que estão em crise, ou a atravessar um momen-
to de sofrimento, luto, dor? E como celebramos 
com aquelas a quem nasceu mais um filho, aque-
las que conseguiram arranjar um emprego ou que 
estão a celebrar 25 ou 50 anos de fidelidade?

Ainda o Encerramento do Ano da Fé (da Homilida do Sr. D. Virgílio)

Diocese de Coimbra:

Comunidade que vive a fé e anun-
cia o Evangelho, como caminho do 
encontro pessoal com Cristo, único 

Salvador, e com a Sua Igreja

“(...) A Carta Pastoral que há pouco vos escrevi, in-
titulada “Comunidade de discípulos para o anúncio do 
Evangelho”, pretende ajudar toda a Dio-
cese a tornar-se, de facto, comunidade de 
discípulos, ancorados na fé e disponível 
para realizar a nova evangelização que 
a Igreja nos tem pedido insistentemente 
pela voz do Papa, o Pastor que preside 
à comunhão, na caridade. Por meio dela 
convoquei a nossa Igreja Particular para a 
missão de anunciar o Evangelho, a tarefa 
prioritária que o Senhor nos deixou e sem 
a qual não somos verdadeiramente dis-
cípulos. Aos que estão dentro, ajudaremos 
a crescer na profundidade do encontro 
com Cristo, Aquele em quem reside toda 
a plenitude; aos que estão fora, proporcionaremos os 
caminhos do primeiro anúncio, a fim de que possam 
conhecer e amar o Único Salvador, Aquele que tem em 

tudo o primeiro lugar e que reconciliou consigo todas 
as coisas e no qual temos a redenção. (...) Diante do 

convite a sermos discípulos, impõe-se a 
cruz como caminho de amor e de glória; 
diante do mandato a sermos evangeliza-
dores, impõe-se igualmente a cruz como 
porta da fé e sinal maior do acolhimento 
da Boa Nova. Ela é o trono de glória de 
Cristo e será o trono de glória do cristão, 
o caminho do Paraíso. Caríssimos sa-
cerdotes, diáconos, consagrados e leigos, 
acolhamos com muito amor a nossa mis-
são de discípulos de Cristo para o anúncio 
do Evangelho. Entremos pela porta da fé 
e ajudemos os homens e mulheres nos-
sos irmãos a entrar. Saborearemos desde 

já as delícias do Paraíso prometido e, com Cristo, te-
remos a força para acolher todas as cruzes.”

D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra
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A certeza do amor de Deus
Realizou-se, no passado dia 6 de Dezembro, no Salão 
Paroquial de Pombal, a primeira Ultreia do novo Ano 
Litúrgico e do Advento. Esta Ultreia foi preparada e ani-
mada pelos grupos de Pombal e teve como coordena-
dor Vítor Gonçalves. O testemunho principal foi-nos 
apresentado pela Helena Cabral, que, entre outras coi-
sas, é catequista e ministra da comunhão e nos falou 
do seu percurso, desde que fez o curso de Cristan-
dade, aos 22 anos. Após o seu Cursilho, a sua primeira 
actividade foi na Conferência Vicente Paulo, estando 
inserida num grupo de Vida e Ultreia. Para si, nada é 
mais importante que o amor de Deus e, por isso, é uma 
pessoa feliz e realizada; o seu amor a Deus desperta-a 
para a oração, salientado 
que é primordial a Eu-
caristia. Tem por hábito 
reflectir sobre pequenas 
passagens da Bíblia, que 
a ajudam a percorrer o 
caminho que Deus esco-
lheu para si. Uma dessas 
passagens: “Antes de te 
haver formado no ventre 
materno, Eu já te conhe-
cia; antes que saísses do 
seio de tua Mãe, Eu já te 
amava…”; e outra: “Não 
fostes vós que me es-
colhestes; fui eu que vos 
escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto 
que permaneça”. Após a sua comunicação, seguiu-se 
um espaço musical, ao qual se seguiram vários tes-
temunhos. Todos os testemunhos assentaram na ex-
pressão “Sou feliz por ser Cristão” e desenrolaram-se 
com o mesmo sentimento: o amor a Deus e de Deus. 
Na síntese, o Padre João Paulo fez referência especial 
à riqueza dos testemunhos desta Ultreia, confirmando 
aquilo que vamos preparando no Advento; “ Jesus 
vem!”. “Quando nos aproximamos de Deus, Ele fica in-
tensamente em nós e acontece o encontro com Jesus”. 
“Conhecer a Deus traz, ao de cima, a nossa capaci-
dade de amar. Somos pessoas únicas e amadas por 
Deus, o autor de toda a vida. Se Deus é amor, Deus só 
pode amar! Quem ama não erra e nunca se engana ” 
disse o Pe. João Paulo. Terminámos esta Ultreia com 
chave de ouro, celebrando a Eucaristia, e ficámos com 
esta reflexão: “Jesus é a minha Luz e minha Salvação, 
porque eu acredito”.

Helena Pereira

Passo a Passo ao encontro de Cristo
O grupo de jovens da 
Paróquia de Pombal 
“Passo a Passo” es-
teve reunido, durante 
o fim-de-semana pas-
sado, com o nosso 

pároco. O encontro começou no sábado de manhã, em 
Campelo, Figueiró dos Vinhos. Assim que nos instala-
mos, iniciámos um jogo que nos permitiu, não só co-
nhecer aquela pequena 
aldeia que nos acolheu, 
como também con-
viver com aquela gente 
simpática e sempre   
disponível. Já durante 
a tarde, continuamos num clima muito animado, em 
que o Pe. João Paulo testou os nossos conhecimentos 
sobre Jesus Cristo. Já pela noite, fomos convidados a 
pôr-nos em contacto com Ele, através de um momento 
de oração. No domingo, pela manhã, fomos desafiados 
a projetar o futuro e a olhar para nós próprios como 
cristãos. A manhã de encontro com Deus encerrou a 
Eucaristia, à volta da mesa, num clima muito familiar. 
Foi um fim-de-semana de partilha de convívio, de di-
versão, e amizade, permitindo-nos fortalecer laços, 

conhecer melhor o nosso pároco, que tão simpatica-
mente nos recebeu na “Quintinha do Padre”. Agrade-
cemos, assim, ao Pe. João Paulo, pelo acolhimento e 
por nos proporcionar esta experiência tão gratificante, 
que, de certeza, não vamos esquecer.

Ricardo Silva

Festa da Palavra no Travasso
Foi com muita alegria que, no passado domingo, se 
realizou a Festa da Palavra com  as crianças do 4º 
ano de catequese do Travasso. A Palavra de Deus – a 
Bíblia – foi entregue pelo Sr. Padre, durante a Eucaris-
tia, após uma breve cerimónia orientada pelas crianças 
e catequistas do grupo. Estas crianças aprenderam que 
a Palavra de Deus é o alimento do verdadeiro cristão e 
é uma aproximação mais profunda de Jesus Amigo.

Concertos de Natal na Igreja do Cardal

21.Dez, 21h00 :: Coro das Ninfas do Liz
22.Dez, 18h00 :: Coro Marquês de Pombal
          Coro Juvenil Marquês de Pombal
          Flutesound & Companhia
29.Dez, 18h00 :: Filarmónica Artística Pombalense
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15 de Dezembro de 2013
III Domingo do Advento - Ano A
Primeira leitura (Is. 35, 1-6a.10)
Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e 
floresça a terra árida, cubra-se de flores como o 
narciso, exulte com brados de alegria. (...) Verão a 
glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. (...) 
Dizei aos corações perturbados: «Tende coragem, não 
temais: Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e 
dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos». Então 
se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os 
ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um 
veado e a língua do mudo cantará de alegria. Voltarão 
os que o Senhor libertar, hão-de chegar a Sião com 
brados de alegria, com eterna felicidade a iluminar-
lhes o rosto. Reinarão o prazer e o contentamento e 
acabarão a dor e os gemidos.

Comentário
O texto desta leitura refere-se, em primeiro lugar, ao regres-
so do exílio do povo de Deus e descreve a atitude espiritual 
desses momentos numa explosão de alegria. As imagens 
que aparecem ao longo do texto são comparações; mas 
Jesus realizou algumas delas à letra e, a terceira leitura 
de hoje refere-as expressamente, mostrando assim que o 
verdadeiro regresso do exílio à pátria é Ele quem o realiza, 
em nosso favor, ao levar-nos consigo e em Si ao Pai.

Segunda leitura (Tg. 5, 7-10)
Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. 
Vede como o agricultor espera pacientemente o 
precioso fruto da terra, aguardando a chuva temporã 
e a tardia. Sede pacientes, vós também, e fortalecei 
os vossos corações, porque a vinda do Senhor está 
próxima. Não vos queixeis uns dos outros, a fim de não 
serdes julgados. Eis que o Juiz está à porta. Irmãos, 
tomai como modelos de sofrimento e de paciência os 
profetas, que falaram em nome do Senhor.

Comentário
Dentro de toda a história da salvação, a vida de cada um 
de nós é uma gota de água no oceano ou um instante 
no meio de todo esse tempo. A hora da última vinda do 
Senhor, a pôr o ponto final nessa história e a consumá-la 
para todos os homens e para cada um deles, há-de ser 
aguardada na paciência e na fidelidade de cada momento, 
porque o Senhor virá.

Leitura do Evangelho (Mt. 11, 2-11)
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, 
das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos 
discípulos: «És Tu Aquele que há-de vir, ou devemos 

esperar outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a 
João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos 
andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada 
aos pobres. E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando os 
mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João 
às multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana 
agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem 
vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam 
roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. 
Que fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo 
digo – e mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou 
enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar 
o caminho’. Em verdade vos digo: Entre os filhos de 
mulher, não apareceu ninguém maior do que João 
Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do 
que ele».

Comentário
O sonho de Isaías, descrito na primeira leitura, aparece 
nesta leitura realizado por Jesus. É Ele que, finalmente, 
vem anunciar a Boa Nova do seu mistério pascal, em 
que todos somos chamados a participar. Assim, o fim 
dos tempos e a sua última vinda já está, em certo modo, 
a realizar-se. Mas é preciso aguardar, na fidelidade e na 
vigilância, que ela se realize completamente.

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 15.Dez | Sé Nova, Coimbra - Ordenação de dois 
Diáconos (16h00)

:: 15.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Guitarra 
Clássica com Francesco Luciani (18h30)

:: 17.Dez | Centro Paroquial - Eucaristia e Jantar 
de Natal da Escola do Movimento dos Cursos de 
Cristandade (20h00)

:: 18.Dez | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 19.Dez | Confissões de Doentes e Idosos (14h00 às 
18h00) (deve ser solicitado pelo 236 212 076)

:: 20.Dez | Confissões de Doentes e Idosos (14h00 às 
18h00) (deve ser solicitado pelo 236 212 076)

:: 21.Dez | Almoço de Natal da Conferência de S. 
Vicente de Paulo

:: 21.Dez | Salão Paroquial - Reunião Geral de 
Catequistas (17h00)

:: 21.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com o 
Coro das Ninfas do Liz (de Leiria) (21h30)

:: 22.Dez | Santorum - Festa de N. Sra. dos Anjos - 
Eucaristia (14h00)

:: 22.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com o 
Coro Marques de Pombal (18h00)


