
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

O estudo e a Lectio 
Divina
O estudo cristão é o contínuo 
crescimento pessoal na fé e na 
imitação de Cristo, segundo a 
vontade do Pai, pela acção do 
Espírito Santo. Pelo estudo, 
havemos de converter a mentalidade e o coração. Ele 
permite-nos conhecer mais a Deus e a Sua vontade, 
o homem, o mundo e cada um de nós. Deus quer que 
todos se salvem e cheguem ao conhecimento da ver-
dade. Conhecendo Cristo, conhecemos a verdade. A 
Palavra de Deus e, particularmente, o Evangelho deve 
estar sempre junto de nós, como instrumento de estu-
do e oração, para o crescimento da fé. Para acreditar, 
é necessário conhecer, expermentar o objecto da fé. 
Sem conhecermos a Cristo, não podemos acreditar 
n’Ele. E muito menos falar-Lhe. Quem quer crescer na 
fé e acreditar sempre mais há-de procurar conhecer, 
sempre, aquilo ou aquele em quem diz acreditar. Se 
dizemos acreditar em Cristo, então, o Evangelho e toda 
a Palavra de Deus é matéria de estudo e meditação 
para nós. Ganha, neste sentido, um lugar de especial 
destaque na vida do cristão a Lectio Divina. Ela nos 
permite ler, conhecer, saborear, integrar e levar para 
a vida o conteúdo da fé. Além de o contextualizar, nos 
mais diversos sentidos e âmbitos, fá-lo vivo em nós. 
A Lectio Divina retoma os princípios de base para a 
leitura da Escritura, elaborados já no seio do Judaísmo 
e que, depois, passaram para a tradição cristã. É uma 
maneira de ler a Escritura que, produzindo-se na fé, 
na oração, na abertura ao Espírito, se torna escuta da 
Palavra de Deus dirigida a nós, hoje. Aplicando-nos na 
Lectio Divina, buscaremos, com lealdade e uma con-
fiança inquebrantável em Deus, o sentido das Escritu-
ras divinas. Para compreendermos Deus, nós temos 
absoluta necessidade da oração e do estudo. A leitura 
e escuta da Palavra realizam um aprofundamento dos 
níveis de sentido do texto bíblico, que são quatro: o 
sentido literal (a significação histórica do texto); o sen-
tido espiritual (o anúncio e a conversão que o texto 
provoca); o sentido moral (que implica a existência do 
crente); o sentido analógico (o plano contemplativo e 
escatológico). Estes quatro níveis correspondem ao 
aprofundamento que a Lectio Divina propõe fazer ao 
leitor da Escritura, guiando-o do nível histórico-literal 
(lectio) ao seu aprofundamento revelador e teológico, 
que faz emergir uma mensagem central (meditatio), ao 
qual respondemos pela oração e compromisso na vida 
(oratio), até levar toda a existência a partilhar o olhar 
de Deus sobre as realidades humanas (contemplatio). 
Quatro momentos, então, para o nosso tempo de Lec-
tio Divina, a partir da Palavra de Deus: ler, meditar, 
rezar e contemplar. Importante, sem dúvida.

Pe. João Paulo Vaz

Catequizandos visitam
Museu Marquês de Pombal

Um grupo de jovens do 8º 
ano da Catequese visitou, 
recentemente, o Museu 
Marquês de Pombal. Os 
jovens foram recebidos 
pela técnica Cidália Botas 
e ficaram a conhecer, um 
pouco melhor, um dos ho-
mens que mais contribuiu 
para o desenvolvimento 
do País naquela época. O 
Museu tem um acervo que 
documenta a vida e obra 
de Sebastião José de Car-
valho e Mello, Conde de 

Oeiras e Marquês de Pombal, e a sua época. Apresen-
ta uma colecção documental, com um núcleo bibliográ-
fico e diversos documentos legislativos e manuscritos; 
uma importante coleção de quadros, gravuras e pintura 
a óleo do século XVIII; e uma relevante colecção de 
mobiliário da época. O Museu possui, também, ou-
tras colecções: 
medalhíst ica, 
cerâmica, vidro, 
metais, elemen-
tos pétreos, fo-
tografias e bus-
tos do Marquês 
de Pombal. 
Tem sempre, 
também, ex-
posições temporárias. Na altura, foi possível ver uma 
exposição de cabeleiras da época. A visita teve nota 
positiva dos jovens, que agradeceram, no final, a ex-
celente recepção da técnica, Cidália Botas.
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Eucaristias

Papa Francisco
no Parlamento Europeu
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Festa da palavra nos Vicentes
Quatro jovens dos Vicentes 
receberam, no domingo pas-
sado, das mãos do Pe. Améri-
co, o Livro dos livros: a Bíblia. 
No final, os pais das crianças 
foram chamadas ao Altar e 
foi-lhes pediu para lerem e ex-
plicarem a Sagrada Escritura, 
por se tratar de um livro com 
características muito próprias. 
No final, houve festa e muita 
alegria à mistura. Afinal, não é 
todos os dias que se recebem presentes como este.

Formação Arciprestal de Leitores
No passado dia 21 de Novembro, pelas 21h00, reuni-
ram, no Salão Paroquial de Pombal, cerca de cinquen-
ta leitores do Arciprestado, para a primeira sessão de 
formação, das duas que fazem parte do calendário de 
actividades arciprestais, para este ano pastoral. Orien-
tado pelo estagiário Pedro Simões, este encontro de 
formação teve por tema: “A Lectio Divnia. O que é e 
como se faz”.

Papa no Parlamento Europeu
O Papa disse, esta semana, aos deputados do Parla-
mento Europeu, em Estrasburgo, que a alma do ve-
lho Continente está ameaçada por “doenças”, como 
a “solidão” e as consequências da crise económica e 
social: “Uma das doenças que hoje vejo mais difundida 
na Europa é a solidão, típica de quem está privado de 
vínculos. Vemo-la, particularmente, nos idosos, muitas 
vezes abandonados à sua sorte, bem como nos jovens 
privados de 
pontos de 
referência e 
de oportuni-
dades para 
o futuro”, de-
clarou Fran-
cisco, na 
primeira das 
duas inter-
venções pre-
vistas. A este problema, acrescentou, juntam-se estilos 
de vida “egoístas”, caracterizados por uma “opulência 
actualmente insustentável e muitas vezes indiferente 
ao mundo circundante, sobretudo dos mais pobres”. 
Esta passagem do discurso mereceu uma salva de 
palmas dos eurodeputados. “No centro do debate po-
lítico, constata-se, lamentavelmente, a preponderância 
das questões técnicas e económicas, em detrimento 
de uma autêntica orientação antropológica”, advertiu. 
Neste contexto, o Papa condenou o recurso à euta-
násia e o aborto, como frutos de uma visão que reduz 
o ser humano “a mera engrenagem dum mecanismo 
que o trata como se fosse um bem de consumo a ser 
utilizado”. “A vida – como vemos, infelizmente, com 
muita frequência –, quando deixa de ser funcional para 
esse mecanismo, é descartada sem muitas delongas, 
como no caso dos doentes terminais, dos idosos aban-
donados e sem cuidados ou das crianças mortas antes 
de nascer”, precisou. O primeiro Papa não-europeu 
a liderar a Igreja Católica, desde 741, apresentou-se 
como um “pastor” que quer dirigir a todos os cidadãos 
europeus “uma mensagem de esperança e encoraja-
mento”. “Como fazer, para se devolver esperança ao 
futuro, “de modo que, a partir das jovens gerações, se 
reencontre a confiança para perseguir o grande ideal 
de uma Europa unida e em paz, criativa e empreende-
dora, respeitadora dos direitos e consciente dos pró-
prios deveres?”, concluiu.

Festa da Palavra no Travasso
Também no Travasso, 
no passado domingo, 
se realizou a festinha da 
Palavra. Foi com imensa 
satisfação que os meni-
nos receberam a Bíblia, 
este pequeno Livro por 
fora e tão grande por 
dentro. Deus fala e é na 
Bíblia que podemos ler 
as Suas palavras. É o 
nosso livro sagrado e os 

meninos do 4º ano, recebendo a Bíblia nesta festa, são 
convidados a lê-la, meditá-la e a levá-la para a vida.

Nova Comissão de Capela no
Alto dos Crespos

No passado domingo, dia 23, tomou posse a nova Co-
missão da Capela do Altos dos Crespos, integrada na 
celebração da Eucaristia dominical, presidida, neste 
dia, pelo pároco. À Comissão cessante, um sincero 
agradecimento pelo (bom) trabalho realizado. À nova 
Comissão, constituída por quatro casais de diferentes 
aldeias, votos de bons êxitos nas responsabilidades e 
trabalhos que agora assumem.

Breves
No sábado, 22 de Novembro, tiveram a sua Eucaris-
tia mensal, na Igreja Matriz, os membros do Caminho 
Neocatecumenal. Foi presidida pelo Pároco, Pe. João 
Paulo Vaz e participada por dezasseis pessoas.

Reuniu, na Igreja do Cardal, no domingo passado, para 
mais um ensaio, o Coro Arciprestal, que começa já a 
preparar, em especial, a celebração de encerramento 
da Visita Pastoral do Sr. Bispo ao Arciprestado, que 
terá lugar no dia 26 de Abril de 2015.

No passado domingo, fizeram a Festa da Palavra os 
meninos do 4º ano do Alto dos Crespos, Casal Fernão 
João, Pinheirinho, Pombal, Ponte da Assamaça, San-
torum e Travasso. A todos os meninos, seus pais e 
catequistas, muitos parabéns!
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Alegria dos mais novos anima Festa 
da Palavra em Pombal
As crianças que frequentam o 4º ano da Catequese 
receberam, no passado domingo, a Palavra de Deus, 
escrita em 73 livros que, no conjunto, formam a Bíblia. 
Alegres e felizes, um a um, foram chamados pelo Pe. 

João Paulo e receberam, com grande felicidade, o livri-
nho mais esperado do dia: a Sagrada Escritura. Como 
trabalho de casa, as crianças levaram a missão de ler 
o Evangelho segundo São Lucas. Uma escolha propo-
sitada, por se tratar do Evangelista que escreve sobre 
a infância de Cristo. Esta leitura deve durar até ao Na-
tal… depois vêm mais. A Festa da Palavra coincidiu 
com o dia do Cristo Rei do Universo. O Rei “da verdade 
e da vida, da santidade e da graça, da justiça e da paz”. 
Que bom seria que os reinos da terra fossem assim! 

O Pe. João Paulo 
comparou o Cristo 
Rei ao Bom Pastor 
que nos conduz às 
boas pastagens e 
se preocupa com 
todas as ovelhas, 
com todos os ho-
mens, indepen-

dentemente das nações, cor e raça. Ele é o Rei de to-
das as nações. Mas, como é que nós podemos chegar 
ao reino celeste anunciado por Cristo? Lembrando os 
pobres que passam fome, sede, peregrinos, desam-
parados, entre outros necessitados, Jesus respondeu: 
“Em verdade vos digo: todas as vezes que fizerdes 
isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim 
o fazeis”. O Pe. João Paulo continuou, falando do Rei-
no Celeste, que 
está acessível 
a todos os que 
vivem defenden-
do a verdade, a 
justiça e todas 
os outros valo-
res deste Reino. 
Depois, dirigiu-
se aos mais novos e disse-lhes: a Bíblia está escrita 
por nossa causa, para conhecermos as maravilhas que 
Deus, através dos tempos, fez por todos nós e a rique-
za do legado que Ele nos deixou em obras e acções.

Da Evangelii Gaudium, do Papa 
Francisco, para a nossa Paróquia

11. Um anúncio renovado proporciona aos crentes, 
uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangeli-
zadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência 
são sempre o mesmo: o Deus que manifestou o seu 
amor imenso em Cristo morto e ressuscitado. Cristo 
é a «Boa-Nova de valor eterno» (Ap. 14, 6). Ele é 
sempre jovem, e fonte de constante novidade. A pro-
posta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros 
e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Jesus Cris-
to surpreende-nos com a sua constante criatividade 
divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e re-
cuperar o frescor original do Evangelho, despontam 
novas estradas, métodos criativos, outras formas de 
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias 
de renovado significado para o mundo actual. Na 
realidade, toda a acção evangelizadora autêntica é 
sempre «nova».
35. Quando se assume um objectivo pastoral e um 
estilo missionário, o anúncio concentra-se no essen-
cial, no que é mais belo, mais importante, mais atra-
ente e, ao mesmo tempo, mais necessário.
40. A Igreja, que é discípula missionária, tem neces-
sidade de crescer na sua interpretação da Palavra 
revelada e na sua compreensão da verdade.
102. A imensa maioria do povo de Deus é consti-
tuída por leigos. Ao seu serviço, está uma minoria: 
os ministros ordenados. Cresceu a consciência da 
identidade e da missão dos leigos na Igreja. Apesar 
de se notar uma maior participação de muitos nos 
ministérios laicais, este compromisso não se reflecte 
na penetração dos valores cristãos no mundo social, 
político e económico; limita-se muitas vezes às tare-
fas no seio da Igreja.
121. Todos somos chamados a crescer como evan-
gelizadores. Devemos procurar simultaneamente 
uma melhor formação, um aprofundamento do nos-
so amor e um testemunho mais claro do Evangelho, 
encontrar o modo de comunicar Jesus que corres-
ponda à situação em que vivemos. Todos somos 
chamados a dar aos outros o testemunho explícito 
do amor salvífico do Senhor. O teu coração sabe 
que a vida não é a mesma coisa sem Ele; pois bem, 
aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver e te 
dá esperança, isso é o que deves comunicar aos 
outros.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO



30 de Novembro de 2014
Domingo I do Advento

Primeira leitura (Is. 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde 
sempre, é o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, 
desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração, 
para que não Vos tema? Voltai, por amor dos vossos servos 
e das tribos da vossa herança. Oh se rasgásseis os céus e 
descêsseis! Ante a vossa face estremeceriam os montes! 
Mas vós descestes e perante a vossa face estremeceram 
os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos 
viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto em 
favor dos que n’Ele esperam. Vós saís ao encontro dos 
que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. 
Estais indignado contra nós, porque pecámos e há muito 
que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos 
como um ser impuro, as nossas acções justas eram todas 
como veste imunda. Todos nós caímos como folhas secas, 
as nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém 
invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se 
apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto 
e nos deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, 
Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; 
somos todos obra das vossas mãos.

Comentário
O Advento começa com um profundo suspiro de fé e 
de esperança dirigido ao Senhor, “nosso Pai”, “nosso 
Redentor”, semelhante aos que subiam da boca e do 
coração dos nossos antepassados na fé, os santos do 
Antigo Testamento, que viveram antes da vinda do Filho de 
Deus. Não vamos agora imaginar-nos nos tempos antes 
de Cristo; mas vamos criar em nós desejos profundos de 
que Ele, que já veio ao mundo e está no meio de nós, seja 
por nós reconhecido e acolhido como nosso Salvador, Ele 
que, de novo, há-de vir e por quem suspiramos.

Segunda leitura (1 Cor. 1, 3-9)
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, 
em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que 
vos foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos 
em tudo: em toda a palavra e em todo o conhecimento; 
e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de 
Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a 
vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais 
irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel 
é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu 
Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 30.Nov | Igreja do Cardal - Leccio Divina na 
Caminhada de Advento (17h00)

:: 02.Dez | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

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

:: 03.Dez | Centro Paroquial - 2º Encontro de Revisão 
de Vida da Equipa do CPM (21h00)

:: 04.Dez | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 06.Dez | Centro Paroquial - Reunião dos Grupos de 
Leitores (18h30)

:: 07.Dez | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 07.Dez | Igreja do Cardal - Leccio Divina na 
Caminhada de Advento (17h00)

:: 07.Dez | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)
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Comentário
Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo 
O Advento começa por ser o tempo litúrgico especialmente 
voltado para a última vinda do Senhor. É o tempo da 
expectativa, vivido na esperança, aguardando a aparição 
gloriosa do Senhor, que virá coroar o tempo da Igreja com 
a glória da sua ressurreição. É, portanto, para esta Igreja 
tempo de vigilância, para que o Dia do Senhor a encontre 
irrepreensível.

Leitura do Evangelho (Mc. 13, 33-37)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará 
o momento. Será como um homem que partiu de viagem: 
ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, 
atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro 
que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando 
virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao 
cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso que, 
vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!».

Comentário
A vigilância, já apontada na leitura anterior, é agora 
inculcada, com todo o rigor, pelo próprio Senhor Jesus. Esta 
vida é como longa vigília, com os seus tempos sucessivos 
(as quatro vigílias da noite referidas no texto) aguardando 
o sol nascente – Cristo – que vem do alto, como todas as 
manhãs recordamos na Hora de Laudes. A solenidade do 
Natal, a que o Advento nos conduzirá, vem, em cada ano, 
antecipar simbolicamente aquela vinda gloriosa do Senhor 
no último dia, o dia que nos introduz na “vida do mundo 
que há-de vir”.


