
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Ano da
Vida Consagrada
A Igreja iniciou, no passado 
domingo, o primeiro do Ad-
vento, o Ano da Vida Con-
sagrada, que se prolongará 
até 2015. É uma feliz opor-
tunidade para recordarmos 
o passado com gratidão, uma vez que somos tes-
temunhas do lugar que ocuparam e do bem que 
fizeram os consagrados ao longo dos séculos. À 
Igreja deixaram um legado imenso de santidade e 
vivência radical do Evangelho, bem como um per-
curso extraordinário de evangelização dos povos. 
À nossa Diocese de Coimbra, deixaram o testemu-
nho da proximidade na ação social e caritativa, da 
promoção académica e cultural e da profundidade 
no cultivo da vida espiritual assente nos valores do 
Evangelho. O Ano da Vida Consagrada deve aju-
dar-nos a viver o futuro com paixão. Ao conhecer-
mos melhor o modo de vida dos consagrados e as 
suas motivações, poderemos sentir-nos interpela-
dos pela grandeza do amor de Deus que os chama 
e que os leva a fazer uma opção de vida fundada 
na fé. Num tempo em que é difícil assumir compro-
missos para toda a vida, os consagrados testemu-
nham que a sua grande paixão por Deus e pela 
humanidade, sinal de um amor maior, é caminho a 
percorrer também no nosso tempo. Os conselhos 
evangélicos de pobreza, castidade e obediência, 
assumidos com heroicidade, ajudam a entender 
o mundo de outra maneira e a valorizar os outros 
por amor. No meio de todas as nuvens escuras 
que ensombram a humanidade, são necessárias 
muitas luzes de esperança para orientar o nosso 
futuro. Os consagrados, na variedade das suas vo-
cações, são um grande fermento desse clarão de 
esperança que tanta falta faz à Igreja e ao mundo. 
Pedimos, por isso, ao Senhor, que conceda à Igre-
ja e à nossa Diocese muitas e santas vocações de 
consagração. Às comunidades cristãs convido a 
acolher com o coração aberto as propostas que, 
ao longo deste ano, os consagrados irão fazer para 
dar a conhecer a sua vocação, e convido a rezar 
por eles, para que sejam fiéis a Cristo e à Igreja, 
segundo o dom que receberam. A todos exorto a 
trabalhar em favor da promoção da consagração 
por amor do Reino dos Céus e a invocar o Espírito 
Santo a fim de podermos ver uma nova primavera 
na Igreja.

D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra

Catequese no Mercado de Natal
Os catequizandos e catequistas do 10º ano da cidade 
irão participar, pela primeira vez, no Mercado de Natal 
organizado pelo Município de Pombal. Esta participa-
ção tem por objectivo angariar fundos que ajudem a 
colmatar algumas das despesas inerentes às activi-
dades propostas pela Catequese, para o ano em curso. 
Os jovens que se encontram em fase de preparação 
para receber o Sacramento do Crisma deverão partici-
par em actividades como os retiros organizados pela 
Família Verbum Dei, os Convívios Fraternos, voluntari-
ado na Conferência São Vicente de Paulo, a Peregri-
nação de Jovens a Taizé, entre muitas outras acções. 

A participação nestas actividades será uma forma de 
tornarem o seu caminho para o Crisma um pouco mais 
completo e abrangente. E conscientes da necessidade 
de arranjar dinheiro para colmatar algumas impossibili-
dades económicas de algumas famílias, os catequistas 
estão a preparar uma série de acções e adquirir bens 
que posteriormente serão vendidos no Mercado Natal. 
O dinheiro reverte todo a favor da catequese e dos 
catequizandos do 10º ano que este ano irão receber o 
Sacramento do Crisma.
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Grupo do 4º ano prepara o Advento
Nesta época de Ad-
vento, na qual prepara-
mos o nosso coração 
e o nosso pensamen-
to para a chegada de 
Jesus, alguns meninos 
do 4º ano, da Cateque-
se da Cidade, fizeram, 
no passado domingo 

(no início do ano litúrgico), uma coroa para simbolizar 
esta época. Em cada semana, terá um tema relacio-
nado com a preparação para o Nascimento de Jesus. 
Aprender brincando. Estas 4 semanas são pequenos 
passinhos para caminharem numa vida cristã repleta 
de amor, compaixão e partilha. Desejamos, a toda a 
paróquia, paz e amor, para que, assim, o coração e os 
actos sejam puros.

Tatiana Almeida e Jéssica Pereira
Sopas na Charneca

No próximo dia 8 de Dezembro, a Capela da Charneca 
volta a comemorar o dia da sua padroeira, Nossa Se-
nhora da Conceição. À semelhança do ano passado, a 
festa começa com a Eucaristia, às 11h00, seguida de 
uma venda de Bolos, almoço de sopas às 13 horas e 
animação durante a tarde. Para que a festa possa ser 
organizada o melhor possível, os interessados devem 
fazer as suas inscrições à saída da Missa, na Charne-
ca, até ao dia 7 de Dezembro.

A Comissão da Capela

Banco Alimentar “alimenta” sorrisos
O Banco Alimentar Contra Fome promoveu, no fim-
de-semana passado, a já tradicional campanha de re-
colha de alimentos, que serão entregues nesta época 
natalícia, bem como, posteriormente, noutras ocasiões 
de necessidade dos beneficiários. A campanha em 
Pombal foi orientada pela Conferência São Vicente de 
Paulo, que conseguiu angariar um número recorde de 
voluntários para fazer a recolha, durante os dois dias 
de campanha: 112 voluntários. No total, em Pombal, as 
pessoas contribuíram com 793 toneladas de alimentos, 
um pouco menos que no ano anterior. Mas, percebe-
se bem a razão do decréscimo, tendo em conta a difi-
culdade que muitas famílias estão a atravessar, neste 
momento. Mesmo assim, a organização agradece a 
todos os voluntários e às pessoas que generosamente 
contribuíram para lutar contra uma das piores doenças 
do século: a fome. Os alimentos recolhidos em Pombal 
foram transportados para as instalações da instituição, 
em Leiria, e deverão ser 
divididos por todas as 
entidades que apoiam 
pessoas em situação de 
carência económica e 
social. De destacar que 
Pombal, como sempre, 
está na linha da frente 
quando é solicitado e a 
própria reunião de prepa-
ração reuniu muitos dos 
voluntários que, no fim-
de-semana passado, par-
ticiparam na campanha. A 
campanha decorreu em 
todos os supermercados 
da cidade. A missão do Banco Alimentar é luta contra 
o desperdício, recuperando excedentes alimentares, 
para levá-los a quem tem carências alimentares, mobi-
lizando pessoas e empresas que a título voluntário se 
associam a esta causa. A dádiva e a partilha definem 
o espírito que norteia todas as relações que se vão es-
tabelecer entre os diferentes intervenientes e parceiros 
dos Bancos Alimentares. Estes valores devem reflectir-
se no funcionamento do dia-a-dia e guiar a sua acção. 
O que preside não é o interesse comercial, mas o ser-
viço ao homem pobre, que se encontra numa situação 
de necessidade e sofre de privações e de fome.

Festa de Natal no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João irá levar 
a efeito a sua tradicional Festa de Natal, no próximo 
dia 14 de Dezembro de 2014. Da mesma constará o 
seguinte: 11h00 - Eucaristia (com entrega de oferen-
das durante o ofertório); 12h45 - almoço-convívio, no 
salão da Capela; 15h00 - actuação dos grupos de ca-
tequese com peças de teatro, etc. Pretendemos, com 
esta festa, que as crianças/jovens entendam que o 
Natal não é apenas uma festa, para receberem muitas 
prendas, mas também é amor, solidariedade, frater-
nidade, carinho e partilha com aqueles que pouco ou 
nada têm, através do gesto simbólico da sua oferta, 
durante o ofertório da Missa (arroz, massa, açúcar, lei-
te, óleo, azeite, farinha, etc). Esta oferta reverterá em 
favor dos mais pobres, sendo entregue à Conferência 
de S. Vicente de Paulo. À semelhança dos anos ante-
riores, apelamos à solidariedade de todas as pessoas 
interessadas em participar nesta “causa”, juntando-se 
a nós e entregando, no referido ofertório, as suas ofer-
tas. Aproveitamos para convidar todos os interessados 
a almoçarem connosco e assistirem às actuações das 
crianças e jovens, bastando para isso que traga o al-
moço e partilhe com os presentes. Cada um trará, para 
o almoço, o que quiser. Depois, será tudo colocado 
numa mesa comum, para que todos se sirvam, fomen-
tando assim a partilha e o convívio  entre as pessoas. 
Por isso contamos com a sua presença.

Teresa Escalhorda
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Caminho Neocatecumenal prepara a chegada de Jesus

Festa da Palavra na Charneca
No passado domingo, dia 30 de Novembro, realizou-
se, na Capela da Charneca, a Festa da Palavra. As 
crianças do 4º ano da Catequese receberam a Palavra 
de Deus. Nesta celebração, participaram 15 crianças, 
acompanhadas pelos seus pais. Antes das leituras, 
solenemente, foram chamadas as crianças e foi-lhes 
entregue a Bíblia e uma pagela, pela respetiva mãe/
pai. Foi um momento de grande alegria e emoção. Re-
ceberam formalmente a Bíblia, que as acompanhará, 
de forma particular, ao longo deste ano, pois será na 
catequese que a aprenderão a usar, procurando co-
nhecer e reflectir sobre a Palavra de Deus. Foi uma 
celebração marcada pela simplicidade, mas também 
pela participação activa das crianças e dos pais. Le-
ram as leituras, cantaram o salmo, recolheram o ofer-
tório e cantaram no coro. Fica uma palavra de gratidão 
ao Sr. Leonel Gameiro, à Filomena Longo (responsá-
vel pelo coro infantil), e à Comissão da Capela, que 

mais uma vez, tudo fizeram, em colaboração com as 
catequistas, para que tudo corresse bem. Esperando 
que todas estas crianças encontrem os seus “talentos” 
ao lado do nosso grande Amigo Jesus, desejamos um 
ano catequético de estudo sobre a Palavra de Deus 
bastante enriquecedor e motivante. Que os pais e a 
família os ajudem, também, a “encontrarem-se” muitas 
vezes com essa Palavra, que é Luz e Guia dos nossos 
passos.

Sara Sintra e Etelvina Nogueira

O membros do Caminho Neocatecumenal de Pombal 
estão em fase de preparação para o grande Dia. A che-
gada do Menino Jesus está à porta e, com Ele, vamos 
aprender a viver de uma forma diferente. E é a pensar 
n’Ele que os membros do Caminho Neocatecumenal 
de Pombal se reunem, todas as manhãs, às 06h30, 
na Igreja Matriz, para rezar as Laudes da Liturgia das 
Horas. Trata-se da oração da manhã que toda a Igreja 
reza, a nível universal. Ou seja, todos os cristãos estão 
unidos na mesma oração, através da Liturgia das Ho-
ras. Apesar da hora, 06h30, alguns membros desta fa-
milia unem-se em oração e rezam pela paz no Mundo e 
por todos os que andam um pouco perdidos, doentes, 
marginalizados e também pelos familiares mais próxi-
mos. O objectivo destes momentos de oração que o 
Caminho Neocatecumenal realiza, sempre nas véspe-
ras dos grandes momentos da Igreja, como o Advento 
e a Quaresma, é estar em união com todos os católicos 

do mundo. Eles vão continuar a rezar as laudes todas 
as manhãs até ao último domingo antes do Natal. Se ti-

ver oportunidade pas-
se pela Igreja Matriz e 
una a sua voz à voz 
dos católicos de todo 
o mundo. O Caminho 
Neocatecumenal está 
ao serviço do Bispo, 
como uma das moda-
lidades de realização 
diocesana da inicia-
ção cristã e da edu-
cação permanente à 
fé. Na Igreja primitiva, 
quando o mundo era 
pagão, quem deseja-
va ser cristão devia 
iniciar um itinerário 
de formação e de preparação ao Baptismo, chamado 

“catecumenato”. Hoje, o processo de secula-
rização tem levado muita gente a abandonar 
a fé e a Igreja. Por isso, faz-se necessário um 
itinerário de formação cristã. O Caminho Neo-
catecumenal não é um movimento ou uma as-
sociação, mas um instrumento das paróquias 
a serviço dos Bispos, para iniciar, renovar e 
amadurecer na fé tantas pessoas que se en-
contram longe da Igreja. O Caminho Neocate-
cumenal começou por obra de Kiko Argúello e 
Carmen Hernandez, na década de 1960, em 
Palomeras Alta, uma das favelas mais pobres 
de Madrid. Na mesma época, o Caminho foi 
confirmado e apoiado pelo então Arcebispo 
de Madrid, Casimiro Morcillo, que constatou, 
na primeira comunidade de Palomeras, uma 
verdadeira redescoberta da Palavra de Deus 

e uma concretização da renovação litúrgica, então fo-
mentada pelo Concílio Vaticano II.



7 de Dezembro de 2014
Domingo II do Advento

Primeira leitura (Is. Is 40, 1-5.9-11)
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. (...) Uma 
voz clama: «Preparai no deserto o caminho do Senhor, 
abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam 
alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; 
endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as 
veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do 
Senhor e todo o homem verá a sua magnificência, porque 
a boca do Senhor falou». Sobe ao alto dum monte, arauto 
de Sião! Grita com voz forte, arauto de Jerusalém! Levanta 
sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: «Eis o 
vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço 
dominará. Com Ele vem o seu prémio, precede-O a sua 
recompensa. Como um pastor apascentará o seu rebanho 
e reunirá os animais dispersos; tomará os cordeiros em 
seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso».

Segunda leitura (2 Ped. 3, 8-14)
Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer: um 
dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um 
dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, 
como pensam alguns. Mas usa de paciência para 
convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos 
possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá 
como um ladrão: nesse dia, os céus desaparecerão com 
fragor, os elementos dissolver-se-ão nas chamas e a terra 
será consumida com todas as obras que nela existem. (...) 
Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos 
céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, 
caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos, 
sem pecado nem motivo algum de censura, para que o 
Senhor vos encontre na paz.

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 1-8)
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está 
escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas’». Apareceu João Baptista no deserto, a 
proclamar um baptismo de penitência para remissão dos 
pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e 
todos os habitantes de Jerusalém e eram baptizados por 
ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João 
vestia-se de pêlos de camelo, com um cinto de cabedal 
em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel 
silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai chegar depois de 
mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não 
sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas 
sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-vos-á 
no Espírito Santo».

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 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)

:: 08.Dez | Charneca - Festa de Nossa Senhora da 
Conceição - Missa (11h00)

:: 08.Dez | Guístola - Festa de Nossa Senhora da 
Conceição - Missa e Procissão (14h00)

:: 08.Dez | Ranha - Festa de Nossa Senhora da 
Conceição - Missa e Procissão (14h00)

:: 08.Dez | Sra. de Belém - Festa de Nossa Senhora da 
Conceição - Missa (14h00)

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

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

:: 11.Dez | Lar da Misericórdia - Missa (16h00)

:: 11.Dez | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º ano (21h00)

:: 11.Dez | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h00)

:: 12.Dez | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 13.Dez | Igreja do Cardal - Confissões do 4º, 5º e 6º 
anos (10h00)

:: 13.Dez | Igreja do Cardal - Confissões do 7º, 8º, 9º e 
10º anos (11h30)

:: 13.Dez | Salão Paroquial - 4º Encontro dos 
Animadores da Catequese de Adultos (17h00)

:: 13.Dez | Igreja do Cardal - Concerto Lírico com Sara 
Carneiro e ADLIB (21h30)

:: 14.Dez | Casal Fernão João - Almoço e Festa de 
Natal da Catequese (13h00)

:: 14.Dez | Almoço de Natal dos Grupos de Leitores 
(13h00)

:: 14.Dez | Festa de Natal da Equipa do CPM (17h00)

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

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