
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

João é a voz, Cristo 
é a Palavra
João era a voz, mas o Senhor era 
a Palavra desde o prin cípio. João 
era uma voz passageira; Cristo 
era desde o princípio a Palavra 
eterna. Sem a palavra, que vem a 
ser a voz? Vazia de qualquer sen-
tido inteligível, não é mais que um 
simples ruído. A voz sem a palavra entra nos ouvidos, 
mas não chega ao coração. Entretanto, vejamos o que 
sucede na comunicação do nosso pensamento. Se 
penso no que vou dizer, já está a palavra presente em 
meu coração; mas se pretendo falar contigo, procuro o 
modo de fazer chegar ao teu coração o que já está no 
meu. Então, para conseguir que chegue a ti e cale em 
teu coração a palavra que já está no meu, recorro à voz 
e, mediante ela, falo contigo. O som da voz leva ao teu 
espírito o sentido da minha palavra; e quando o som 
da voz te fez chegar o sentido da minha palavra, esse 
mesmo som desaparece; mas a palavra que o som te 
transmitiu está já em ti sem deixar de permanecer em 
mim. Não te parece que esse som que te comunicou a 
minha palavra está dizendo: Convém que ela cresça e 
eu diminua? O som da voz fez-se sentir para cumprir a 
sua tarefa e desapareceu, como se dissesse: Com isto 
a minha alegria está completa. Retenhamos a palavra; 
não percamos essa palavra concebida no mais íntimo 
do nosso coração. Queres ver como a voz passa, en-
quanto a divindade da Palavra permanece? Que foi 
feito do baptismo de João? Cumpriu a sua missão e 
desapareceu. Agora é o baptismo de Cristo que está 
em vigor. Todos acreditamos em Cristo, todos espera-
mos a salvação em Cristo. Foi isto que a voz anunciou. 
Precisamente porque é difícil não confundir a palavra 
com a voz, tomaram João pelo Messias. A voz foi con-
fundida com a Palavra. Mas a voz reconheceu-se a si 
mesma como tal, para não lesar a Palavra. Disse: Não 
sou Cristo, nem Elias, nem o Profeta. Quando lhe per-
guntaram: Então, quem és? Respondeu: (...) Sou a voz 
que se faz ouvir apenas para introduzir a Palavra no 
vosso coração; mas Esta não se dignará entrar onde 
pretendo introduzi-la, se não preparardes o caminho. 
(...) Que quer dizer: Preparai o caminho, senão: «Sede 
humildes de coração»? Imitai o exemplo de humildade 
de João Baptista. Consideram-no o Messias, mas ele 
responde que não é o que julgam (...). Se houvesse 
dito: «Eu sou o Messias», facilmente teriam acreditado 
na sua palavra, pois que já o tinham como tal antes de 
o haver dito. Mas não disse; antes, reconheceu o que 
era, disse o que não era, foi humilde. Compreendeu 
donde lhe vinha a salvação; compreendeu que não era 
mais que uma tocha ardente e luminosa, e receou que 
o vento da soberba a pudesse apagar.

Dos Sermões de Santo Agostinho

Concertos de Natal na
Igreja do Cardal

Os concertos de Natal estão de regresso à Igreja de 
N. Sra. do Cardal. Depois do êxito do ano passado, a 
Paróquia de Pombal e o Município decidiram dar de 
novo as mãos e abraçar este projecto tão do agrado da 
comunidade de Pombal. O êxito pode ser avaliado pelo 
número de pessoas que assistiram a todos os concer-
tos que passaram pela Igreja. A casa de Deus esteve 
sempre cheia e a música agradou aos ouvintes, que 
regressavam concerto após concerto. Assim e para 
quem ainda não se tinha apercebido, os concertos já 
começaram com a voz lírica de Sara Carneiro. Para 
esta tarde de domingo, pelas 18h00, será a vez do 
Coro Municipal Marquês de Pombal regressar à Igreja 
do Cardal, com o seu “fabuloso” reportório de músicas, 
a maioria dedicadas à quadra natalícia que estamos 

a viver. Os concertos irão continuar nos próximos do-
mingos, dia 28 de dezembro e 4 de janeiro. No dia 28 
de dezembro, será a vez da Filarmónica Artística Pom-
balense aquecer a Igreja do Cardal. O concerto está 
agendado para as 18h00. No domingo seguinte, dia 4 
de janeiro, à mesma hora, realiza-se um concerto de 
Ano Novo com o grupo Coimbra Gospel Choir.
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Charneca celebra Sra. da Conceição
Realizou-se, no passado dia 8, a Festa em Honra da 
Padroeira da Capela da Charneca, a Nossa Senho-
ra da Conceição. A Eucaristia foi presidida pelo Pe. 
Américo, que fez uma breve descrição da história de 
N. Sra. da Conceição. Depois, a festa prosseguiu com 
a venda de bolos e o almoço, que contou com 14 so-
pas à descrição, oferecidas por restaurantes e parti-
culares da nossa comunidade. Participaram cerca de 
180 pessoas e, no final, ainda houve música popular e 
bailarico. As pessoas estavam contentes e animadas. 
A Comissão da Capela agradece a todas as pessoas 
que contribuíram e ajudaram, com um grande espírito 
de entreajuda e solidariedade. A todos o nosso obriga-
do e que Deus nos proteja e acolha, como Seus filhos 
adoptivos, no Seu reino.

António Venâncio

Catequese no Mercado de Natal
Os grupos de catequese do 10º ano decidiram “ani-
mar”, com a sua sempre boa disposição, o Mercado 
de Natal, organizado pelo Município. O primeiro evento 
decorreu no domingo passado e contou com a ajuda 
dos catequizandos e dos respectivos catequistas, que, 
entre doces e 
salgados, con-
seguiram an-
gariar alguns 
fundos, para 
colmatar algu-
mas despesas 
que irão surgir, 
muito em breve, 
com as actividades propostas pela Paróquia, tais como 
os retiros, o Convívios Fraternos e outras acções. A 
festa correu bem, a família também colaborou e a ideia 
destes catequistas é continuar a lutar por alguns euros 
nas próximas semanas. Assim sendo, fica aqui o con-
vite: se ainda não visitou a tendinha dos catequizandos 
do 10º ano poderá faze-lo hoje à tarde e ainda no pró-
ximo domingo, no Mercado dos Agricultores.

Misericórdia de Pombal fez 26 anos
No passado dia 8 de Dezembro, o Lar Rainha Santa 
Isabel, da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, co-
memorou o seu 26º aniversário. A equipa técnica desta 
Instituição Particular de Solidariedade Social decidiu 
comemorar de uma forma diferente, levando alguns 
dos seus utentes à Igreja do Cardal, para participar 
na Eucaristia deste dia festivo para a Igreja Católica. 
O Lar da Misericórdia de Pombal dá apoio a cerca de 
180 idosos, nas respostas sociais de Lar, Centro de 
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. No dia 8, cerca 
de 30 utentes participaram na Missa do Cardal, de for-
ma a assinalar esta data. Ao longo destes 26 anos, é 
tradição na Misericórdia de Pombal comemorar-se o 
aniversário do Lar com uma componente religiosa, um 
almoço-convívio e uma tarde de animação.

Pinheirinho celebra S. Vicente
A localidade do Pinheirinho vai estar em festa no dia 26 
de Dezembro, em honra de São Vicente. O início dos 
festejos está agendado para as nove da manhã, com a 
tradicional alvorada. Uma hora depois, começa a ani-
mação musical a cargo do grupo “Sinfonia”. À tarde, 
pelas 14h00, realiza-se a celebração da Eucarística, 
presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo seguida 
de procissão. Durante a tarde, haverá muita animação 
e calor humano, onde não faltará a venda de andores 
e o convívio. O levantamento do ramo está agendado 
para as 20h00. Às 20h30, está prevista a actuação, no 
interior da capela do Pinheirinho, do Coro Municipal 
Marquês de Pombal. A festa termina ao som da música 
popular. O baile está previsto para o recinto da Asso-
ciação do Pinheirinho.

Cid Ramos

Notícias do 674
674 no 4x4

De 28 a 30 de Novembro, o Agrupamento 674 Pombal  
esteve representado por dois elementos da sua Chefia, 
a Sandra e a Catarina, no “4X4: Uma Fé Todo Terre-
no”, que decorreu em Fátima.  Tratou-se da primeira 
de duas acções de formação, promovidas pelo Corpo 
Nacional de Escutas, em parceria com o Departamento 
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, cujo 
objectivo foi levar cada participante a pisar todos os 
terrenos onde a Fé é chamada a dar sabor à vida e 
possibilitar a diferença.

Actividade de Natal do 674

No passado fim-de-semana, o Agrupamento de Escu-
teiros 674 Pombal realizou a sua actividade de Natal, 
em Anços, em regime de acantonamento. Teve como 
tema o Advento, que foi trabalhado nos jogos feitos 

ao longo de um trilho de 8 km, no lindíssimo Vale dos 
Poios, durante o dia de sábado. Ao final do dia, depois 
de terminado o trilho, os elementos juntaram-se na 
Associação de Anços, para participar na Missa, que o 
Assistente João Paulo Vaz presidiu, e onde foi integra-
da a cerimónia de investidura de guias e sub-guias. A 
noite ficou marcada pelo Fogo de Conselho, em que os 
elementos participaram entusiasticamente e puderam 
expor os presépios que construíram com os materiais 
que tinham recolhido ao longo do trilho. No domingo, 
foi a vez dos pais de se juntarem com um almoço par-
tilhado entre todos.

Sandra Carlos
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Comunidade (re)unida em oração
A comunidade da Paróquia de Pombal reuniu-se, mais 
vez, na Igreja do Cardal para rezar pelos seus irmãos 
e irmãs em Cristo. Segundo o nosso pároco, Pe. João 
Paulo, que presidiu à Oração Comunitária de Interces-
são, estes encontros são importantes para olhar a nos-
sa vida e nos levar a perguntar, a nós próprios, até que 

ponto temos vivido a nossa condição de cristãos que 
rezam, não só por si, mas fundamentalmente pelos 
outros. Rezar pelos outros é uma graça muito grande, 
num mundo como onde reina o individualismo, o egoís-
mo e a hipocrisia. Um mundo onde, tantas vezes, ape-
nas nos lembramos de pedir por nós, esquecendo o 
irmão que está ao nosso lado a precisar de ajuda e, por 
vezes, só de um simples sorriso. Somos convidados a 
inverter estas tendências e a concretizar um projecto 
de amor muito bonito que Jesus nos deixou: oração de 
intercessão. A oração intercessora é a acção de orar 
por outras pessoas, tendo como principal objectivo a 
Glória de Deus. É uma oração que era usada no Antigo 
Testamento pelos profetas. No entanto, é com Cristo 
que nos deparamos com o Intercessor dos Interces-
sores e é por causa de Cristo que toda oração cristã 
se torna intercessão, já que é 
oferecida a Deus através do 
Seu Sangue derramado na 
Cruz. Ele foi o mais importante 
intercessor que a Humanidade 
conheceu. A Oração Comuni-
tária de Intercessão realiza-se 
no primeiro domingo do mês, 
às 20h00, na Igreja do Cardal, 
aberta a toda a comunidade, 
cidade, Capelas e a todo o 
Arciprestado também. A inicia-
tiva teve início no mês passado e reuniu-se no passado 
domingo pela segunda vez. E a Igreja voltou a reunir 
muitos irmãos em Cristo para rezar pelos irmãos em 
Cristo.

Sé Nova rezou pela Vida
Pelo quinto ano consecutivo, a diocese de Coimbra 
assinalou o início do tempo de Advento com uma Vi-
gília de oração pela vida dos nascituros, na Sé Nova, 
presidida pelo Vigário Geral da Diocese, Padre Pedro 
Miranda. Os cânticos estiveram a cargo do coro da Sé, 
dirigido pelo seminarista estagiário Nuno Fileno. O ce-
lebrante sublinhou a pertinência desta “cadeia de ora-
ção”, correspondendo, assim, ao convite que Bento XVI 
formulou em 2010, na sequência do grito de alerta de 
João Paulo II, em 1995, na Encíclica Evangelium Vitae, 
ao afirmar que “é urgente uma grande oração pela vida 
que atravesse o mundo inteiro”. Com esta intenção, 
numerosos fiéis acorreram à Sé Nova, entre os quais 
um significativo grupo de crianças, adolescentes e fa-
mílias jovens. Como habitualmente, um momento mar-
cante foi o convite às cerca de trinta mulheres grávidas 
presentes para subirem ao Altar, “para se confiarem à 
protecção materna de Maria e receberem a bênção de 
Deus, para elas e para as crianças que trazem no seu 

seio”. A assembleia rezou com elas para que “cresçam 
no amor aos seus filhos, na fortaleza da fé e na alegria 
da esperança”. Outro momento significativo foi o con-
vite às crianças, adolescentes e jovens presentes para 
se dirigirem ao presbitério com as imagens do Menino 
Jesus (e os estandartes), enquanto se pedia ao “Se-
nhor Jesus” que nasça de novo no coração de cada um 
e no coração de todas as famílias. Impressionante foi o 
ambiente de silêncio enquanto decorria a adoração do 
Santíssimo Sacramento, contanto que na assembleia 
estavam muitas crianças, algumas das quais ainda de 
tenra idade. Antes de terminar a celebração, o Padre 
Pedro Miranda agradeceu a presença dos muitos fiéis 
presentes e o contributo do Secretariado Diocesano da 
Pastoral Familiar, responsável pela organização des-
ta iniciativa. A vigília terminou ao som do cântico “Eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância”, 
seguindo-se um momento de convívio à volta de um 
chá e uns bolitos.

Adoração Eucarística no Louriçal
Encerra hoje, pelas 09h30, a semana de Adoração Eu-
carística, no Convento do Louriçal, organizada pelo Ar-
ciprestado de Pombal. O encerramento desta semana 
de contemplação e oração permanente chega ao fim, 
com a celebração da Eucaristia, na Igreja do Mosteiro 
do Santíssimo Sacramento. Recorde-se que este con-
vento ainda está em actividade e aqui residem cerca 
de duas dezenas de freiras da Ordem de Santa Clara. 
Durante esta semana, as paróquias do Arciprestado de 
Pombal (Almagreira, Pelariga, Redinha, Louriçal, Carri-
ço, Santiago de Litém, Mata Mourisca, Ilha Guia, Abiúl, 

Vila Cã e Pombal) garantiram a Adoração ao Santíssi-
mo Sacramento da Eucaristia, com os mais variados 
grupos organizados pelas paróquias. Foi um tempo 
bom de oração pelas nossas paróquias, arciprestado 
e diocese.



14 de Dezembro de 2014
Domingo III do Advento
Primeira leitura (Is. 61, 1-2a.10-11)
O espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me 
ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a 
curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos 
cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano 
da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha 
alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes 
da salvação e me envolveu num manto de justiça, como 
noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que 
se adorna com as suas jóias. Como a terra faz brotar os 
germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor 
Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as 
nações.

Comentário
A salvação, que o profeta tem o dever de anunciar, renova 
a Aliança com Deus e faz-nos participar da Sua mesma 
vida. Por isso, é em nós fonte de alegria. O cristão deve 
comunicar esta alegria aos seus irmãos. A unção baptismal, 
infundindo em nós a Fé, a Esperança e a Caridade, tornou-
nos capazes de anunciar a boa notícia da salvação.

Segunda leitura (1 Tes. 5, 16-24)
Irmãos: Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças 
em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de 
Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o 
Espírito, não desprezeis os dons proféticos; mas avaliai 
tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a 
espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, 
para que todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se 
conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. É fiel Aquele que vos chama e cumprirá as 
suas promessas.

Comentário
A fidelidade de Deus às Suas promessas exige uma 
resposta. Por isso, o cristão deve viver na alegria, na 
oração, na acção de graças, numa palavra, na santidade, 
ao longo da sua vida, na perspectiva da Vinda Gloriosa de 
Cristo. Na sua marcha, encontrará, por certo, como todos 
os homens, a provação e o sofrimento. Mas o nosso Deus 
é um Deus de paz, isto é, de felicidade material (sentido 
de paz no A. T.) e espiritual (plenitude de vida divina em 
Jesus Cristo). Há-de, portanto, ajudá-lo a conseguir esta 
felicidade, pela santidade.

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 6-8.19-28)
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. 
Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim 
de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, 
mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho 

Liturgia da Palavra

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076 ::  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.800 exemplares (distribuição gratuita)
Impressão: Quilate, Artes Gráficas (Albergaria dos Doze)
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

EsperançaAPOIOS:

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

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

:: 14-19.Dez | Igreja Matriz - Laudes, orientadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

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

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

:: 19.Dez | Igreja do Cardal - Confissões de Advento 
(20h00)

:: 20.Dez | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

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

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

:: 21.Dez | Igreja do Cardal - Leccio Divina na 
Caminhada de Advento (17h00)
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de João, quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, 
sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és 
tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele confessou: 
«Eu não sou o Messias». Eles perguntaram-lhe: «Então, 
quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu ele. «És 
o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe então: 
«Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles 
que nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: 
«Eu sou a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o 
caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». Entre 
os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: «Então, 
porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o 
Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, 
mas no meio de vós está Alguém que não conheceis: 
Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno 
de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se passou 
em Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar.

Comentário
A palavra de João Baptista conserva toda a sua 
actualidade: no meio de nós está Jesus Cristo, mas nós 
não O reconhecemos. Vemos talvez n’Ele o herói dum 
messianismo temporal, o pregador duma fraternidade 
e duma felicidade puramente humanas, o taumaturgo 
ex¬tra¬ordinário. Mas o segredo da Sua personalidade 
de Homem-Deus e da Sua fidelidade ao Pai, até à morte, 
escapa-nos. Descobrir Cristo com o olhar lúcido da fé e 
mostrá-l’O aos outros – eis a boa notícia, que nos dá a 
alegria verdadeira.


