
O Tempo de Advento
O Advento é um dos tempos do 
Ano Litúrgico e pertence ao ciclo 
do Natal. A liturgia do Advento ca-
racteriza-se como período de pre-
paração, como se pode deduzir da 

própria palavra advento que se origina do verbo latino 
“advenire”, que quer dizer chegar. Advento é tempo 
de espera d’Aquele que há de vir. Pelo Advento nos 
preparamos para celebrar o Senhor que veio, que vem 
e que virá. A sua liturgia conduz a celebrar as duas 
vindas de Cristo: Natal e Parusia. Na primeira, celebra-
se a manifestação de Deus experimentada há mais de 
dois mil anos, com o nascimento de Jesus; na segun-
da, a Sua desejada manifestação no final dos tempos, 
quando Cristo vier na Sua glória. O tempo do Advento 
formou-se, progressivamente, a partir do século IV e 
já era celebrado na Gália e na Espanha. Em Roma, 
onde surgiu a festa do Natal, passou a ser celebrado 
somente a partir do século VI, quando a Igreja Romana 

Lectio Divina na Igreja do Cardal

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal | ANO III | NÚMERO 120 | 29 Novembro 2015

e         Luz
Esperança Leitores do Arciprestado 

receberam Formação

“Ciência e Religião” animaram 
Palestra da Catequese

I DOMINGO DO ADVENTO

Pe. João Paulo Vaz

vislumbrou na festa do Natal o início do mistério pas-
cal. Era, então, natural que houvesse uma preparação 
para ela como havia para a Páscoa. Nesse período, 
o tempo do Advento consistia em seis semanas que 
antecediam a grande festa do Natal. Foi somente com 
São Gregório Magno (590-604) que esse tempo foi re-
duzido para quatro domingos, tal como hoje celebra-
mos. Um dos muitos símbolos do Natal é a coroa do 
Advento que, por meio do seu formato circular e das 
suas cores, silenciosamente expressa a esperança e 
convida à alegre vigilância. A coroa teve sua origem 
no século XIX, na Alemanha, nas regiões evangélicas, 
situadas ao norte do país. Nós, católicos, adotámos o 
costume da coroa do Advento no início do século XX. 
Na confecção da coroa eram usados ramos de pinheiro 
e cipreste, únicas árvores cujos ramos não perdem 
suas folhas no outono e estão sempre verdes, mesmo 
no inverno.

(continua na página seguinte)

itinerário que é pessoal, mas também comunitário. A 
Diocese tem proposto uma reflexão que nos desafia 
a sairmos do comodismo e a aceitar a “provocação” 
de cada tempo litúrgico. Depois de, no ano passado, 
termos rezado a “comunidade que vive a fé” e na 
Quaresma a “comunidade que anuncia o Evangelho”, 
para este Advento somos desafiados a rezar “Cristo, 
único Salvador”. Na prática, somos desafiados a con-
cretizar, progressivamente, a missão proposta pela 
Diocese: “comunidade que vive a fé e anuncia o Evan-
gelho como caminho do encontro pessoal com Cristo, 
único Salvador, e com a sua Igreja”. Este ano, o tempo 
de Advento tem a graça de “acolher” o início do Jubileu 
da Misericórdia, proclamada pelo Papa Francisco, cujo 
início está agendado para o próximo 8 de dezembro e 
termina a 20 de novembro de 2016. Um jubileu onde a 
“Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira 
testemunha da misericórdia”. Deste modo, o Cristo que 
neste Advento esperamos é o “rosto” da misericórdia, 
porque revela a misericórdia de Deus. E, hoje, somos 
convidados a “arrumar a casa”, não tanto para que 
possa haver espaço também para Deus nascer, mas 
para que o nascimento de Deus em nós possa “arru-
mar a casa” de outra forma.

O Advento, 
p e r í o d o 
que ante-
cede o Na-
tal, chega 
hoje e, com 
ele, uma 
p r o p o s t a 

semanal de Lectio Divina, na Igreja do Cardal. Assim, 
semanalmente, às 17h00, dirija-se à Igreja do Cardal 
e venha preparar-se interiormente para a chegada 
do nosso Salvador. Para o ajudar nesta caminhada 
poderá adquirir a publicação que a Diocese lançou e 
rezar em qualquer lugar… até em família, no conforto 
do lar. A Lectio Divina, tão importante na vida da Igreja, 
ganhou um novo e rápido incremento depois do Con-
cílio Vaticano II. A modalidade mais apreciada pelos 
cristãos é aquela que habitualmente é exercitada na 
nossa paróquia no Advento e na Quaresma: um grupo 
de cristãos reúne-se, num local de culto, como a igreja, 
para fazer a Lectio Divina. Um dos momentos impor-
tantes é a partilha de cada membro do grupo. Segundo 
as sugestões da publicação da Diocese, são indicadas 
etapas próprias de uma verdadeira “peregrinação”. Um 
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Construção progressiva do Presépio
O Secretariado Diocesano de Evangelização e Cate-
quese sugeriu aos catequistas da Diocese uma forma 
diferente de assinalar o tempo do Advento: construção 
progressiva do Presépio. É proposto que a constru-
ção do presépio seja feita 
à moda tradicional (com 
musgo, os montes, os ca-
minhos, o rio, as figuras 
alegóricas, os animais). 
Esta base deve estar 
montada no local onde 
o presépio irá ficar, no 
início do Advento, para 
depois se ir colocando, domingo após domingo, as res-
pectivas figuras. No primeiro domingo, Jeremias, o pro-
feta da esperança, coloca na boca de Deus a promes-
sa de um mundo novo de paz e justiça. No Evangelho, 
Jesus diz que é preciso vigiar e orar para estarmos 
atentos aos sinais de Deus na nossa vida e não per-
mitirmos que o nosso coração se deixe dominar pelas 
exageradas preocupações do quotidiano. Em Belém, 
os pastores, pessoas pobres e humildes, anseiam a 
chegada do Salvador e, por isso, mantêm-se vigilantes 
e atentos aos sinais de Deus. O SDEC propõe que, 
neste dia, se coloquem os pastores e as ovelhas no 
presépio. No próximo domingo, serão colocadas as 
figuras correspondentes à liturgia e assim progressi-
vamente, até ao último domingo de Advento, em que 
o Evangelho nos apresenta a figura de Maria e nela a 
capacidade de acolher Deus, para que Ele habite no 
meio de nós. Fica a sugestão da criação de um presé-
pio progressivo que vai seguindo a Palavra de Deus, 
semanalmente, e pode ser feito em casa, junto com 
os mais pequenos e com as respectivas reflexões que, 
certamente, irão ajudar as crianças a entender melhor 
o que é o Natal.
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Formação de Leitores sobre a 
Misericórdia na visão de Lucas
Os Leitores do Arciprestado de Pombal reuniram-se, 
na semana passada, para mais uma acção de forma-
ção. Nesta formação, os Leitores foram convidados 
pelo formador, Pe. Manuel Nobre, Pároco de Vila Cã e 

Abiúl, a “viajar” pela misericórdia vista pelo evangelista 
Lucas. O tema da misericórdia surgiu no âmbito do Ju-
bileu cujo início está agendado para o próximo dia 8 de 
Dezembro. Segundo o sacerdote, Lucas é o evangelis-
ta que melhor nos descreve a ternura e a misericórdia 
de Deus. Depois de apresentar o evangelista, o forma-
dor explicou o significado da palavra “evangelho” que 
procede da língua grega e significa “boa notícia”. No 
Antigo Testamento, a boa nova era a chegada do Rei-
no de Deus. No Novo Testamento, essa boa notícia é 
o próprio Deus na terra através do filho Jesus Cristo. O 
envio de Jesus é a maior prova do amor de Deus pelos 
homens. “Não somos por isso seguidores de um livro 
ou de uma moral, mas de uma pessoa, Jesus Cristo, 
o único capaz de transformar, definitivamente a nossa 
existência”. E é-nos possível chegar a esta conclusão 
pela leitura da Bíblia e dos evangelistas, como Lucas, 
que foi definido por Dante Alighieri, no renascimento, 
como o “evangelista da ternura e da misericórdia de 
Deus”. Lucas mostra-nos Jesus como o Senhor que 
salva agindo a partir da misericórdia e da ternura para 
com os pobres e com os fracos. Misericórdia tem sua 
origem na língua latina e é o resul-
tado de dois termos distintos: mi-
ser que significa “pobre” e corda 
que foi traduzido por “coração”. 
Na prática, a misericórdia é a 
capacidade de entregar algo 
de mim mesmo à pobreza 
do coração do meu irmão. 
No Evangelho, é possível 
encontrar muitos exemplos 
de misericórdia. Lucas desta-
ca alguns bem conhecidos: a 
parábola do Pai Misericordioso 
(também conhecida por “Filho 
Pródigo”), o episódio com Zaqueu, 
a purificação dos 10 leprosos e a pa-
rábola do Bom Samaritano. Em qualquer uma destas 
passagens é possível contemplar a misericórdia de 
Deus e perceber como é que podemos seguir Jesus 
Cristo neste ano especial, no qual o nosso Papa Fran-
cisco quer que sejamos misericordiosos com os pobres 
corações dos nossos irmãos.

(continuação) O Tempo de Advento
Os ramos verdes são sinais da vida que teimosamente 
resiste; são sinais da esperança. Nalgumas comu-
nidades, os fiéis envolvem a coroa com uma fita ver-
melha que lembra o amor de Deus que nos envolve 
e nos foi manifestado pelo nascimento de Jesus. Até 
a figura geométrica da coroa, o círculo, tem um bo-
nito simbolismo. Sendo uma figura sem começo e fim, 
representa a perfeição, a harmonia, a eternidade. Na 
coroa, também são colocadas quatro velas, referentes 
a cada domingo que antecede o Natal. A luz vai au-
mentando à medida que se aproxima o Natal, festa da 
luz que é Cristo, quando a luz da salvação brilha para 
toda humanidade. Quanto às cores das quatro velas, 
quase em todas as partes do mundo é usada a cor 
vermelha. Também é costume usar velas roxas ou lilás 
e uma vela cor-de-rosa, referente ao terceiro domingo 
do Advento, quando se celebra o Domingo Gaudete 
(Domingo da Alegria), cuja cor litúrgica é rosa.

(adaptado de Pe. A. Rogério dos Santos,
“O Advento e seu Significado”)
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Ciência e Religião em debate

Lobitos no Porto
No passado fim-de-semana, os Lobitos do Agrupa-
mento 674 de Pombal viajaram até ao Porto, para viver 
o imaginário “Maugli em Busca da Lei da Selva”. De 
mapa na mão,  lá foram os Lobitos de comboio, com 
destino a Porto-Campanhã. Lá eram esperadas muitas 
aventuras. O desafio de 
sábado foi encontrar, em 
vários pontos da cidade, 
as cinco máximas pelas 
quais eles se regem (o 
Lobito pensa primeiro no 
seu semelhante, sabe 
ver e ouvir, é verdadeiro, 

é asseado e é alegre). À noite, juntaram-se ao Agrupa-
mento 17 e com eles animaram a Missa Vespertina na 
Sé do Porto. No domingo, a manhã estava reservada 
para o Musical “O Livro da Selva”, no Teatro Sá da Ban-
deira. Foram dois dias intensos de alegria e cumplici-

dade. Um agradecimento 
especial à Junta Regional 
do Porto, que nos cedeu 
as instalações da Casa 
da Região, para pernoi-
tar, e aos pais, pelo voto 
de confiança que deram à 
Equipa de Animação.

“Ciência e Religião entre a Fé e a Razão” foi o tema 
escolhido para um encontro que juntou catequistas, 
catequizandos e pais dos jovens de Pombal. A palestra 
era dirigida aos catequizandos e respectivos pais dos 
jovens do 9º e 10º anos que fre-
quentam a catequese na Paró-
quia de Pombal. Para esta rea-
lização, a organização convidou 
Ricardo Faustino, de 34 anos, 
natural de Pombal, mestre em 
Biologia do Desenvolvimento e 
doutorando em Ciências Biomé-
dicas, e ainda duas jovens frei-
ras da comunidade dos Servos 
de Maria Coração de Jesus, de 
Fátima. O debate foi conduzido 
pela coordenadora do 3º Sector da Catequese, Gracio-
sa Gonçalves. Ricardo Faustino foi o primeiro orador 
da noite, num auditório completamente lotado. O tema 
suscitou muita curiosidade… e também não era para 
menos, porque têm sido usado como desculpa dos 
ateus para se manterem afastados da religião Católica. 
Ricardo Faustino, licenciado em Radiologia e católico 
praticante, procurou demonstrar que os ateus estão 
enganados e que a Fé e a Razão sempre caminharam 
juntas, ao longo da História. A exposição do jovem co-
meçou com a Teoria do Big Bang (o início do mundo). E 
as pesquisas levaram-no a concluir que esta teoria tem 

um sacerdote 
como seu pri-
meiro defensor. 
Mas, antes de 
ser apresentada 
esta teoria, mui-
tas outras fo-
ram defendidas 
desde Santo 
Agostinho, que 

já defendia que a Bíblia deve ser interpretada e não 
levada à letra. Ainda no âmbito da ciência, o conhecido 
astrónomo e matemático Copérnio, autor da teoria he-
liocêntrica do sistema solar, era cónego da Igreja Ca-
tólica e Galileu, “pai da ciência moderna”, era católico. 

Curiosidades que muitos dos presentes desconheciam 
e que ajudaram a desmistificar alguns mitos que não 
correspondem à realidade. Na verdade, à excepção de 
alguns curtos períodos da História, a ciência e a Igreja 

Católica sempre caminharam 
juntas na descoberta da ver-
dade que nos rodeia e que nos 
leva a Deus. Os estudos de Ri-
cardo Faustino permitiram-lhe 
afirmar que existem provas de 
que Jesus Cristo existiu e res-
suscitou dos mortos, como foi 
testemunhado por muitos dos 
seus contemporâneos. E os 
mais recentes milagres, como a 
hóstia de Buenos Aires e o mila-

gre do sol em Fátima, são provas recentes de que exis-
te algo de transcendental e que prova que, apesar da 
explicação cientifica para a criação do Universo, existe 
Alguém que pensou em tudo antes da sua criação. 
“Ou se acredita no mistério ou no absurdo”, concluiu. 
E, para quem 
acredita e se-
gue Jesus Cris-
to, a vida tem 
outro sentido. 
Camila Ferraro, 
de 25 anos, e 
Alcione Maria, 
de 34 anos, 
ambas cidadãs 
brasileiras, seguem Deus através da sua vocação. Am-
bas fazem parte da comunidade dos Servos de Maria 
Coração de Jesus e emocionaram os catequizandos 
de Pombal com o seu testemunho de vida. “Como ain-
da é possível nos dias de hoje os jovens largarem tudo 
para seguir Cristo?”, questionou a jovem Camila. Mas, 
é possível quando se responde afirmativamente ao 
Seu chamamento. E esse chamamento não é ficção, é 
real e pode ser provado por milhares de exemplos em 
todo o mundo, com o testemunho de homens e mu-
lheres que seguem a sua vocação servindo os irmãos, 
como “mãos e pés” de Jesus Cristo na Terra.
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Primeira leitura (Jer 33, 14-16)
Eis o que diz o Senhor: «Dias virão, em que cumprirei 
a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá: 
Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David 
um rebento de justiça que exercerá o direito e a justiça 
na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo e 
Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome que 
chamarão à cidade: ‘O Senhor é a nossa justiça’».

Comentário
Toda a história da salvação é testemunho da fidelidade 
de Deus à Aliança, que, em sua misericórdia, Ele quis 
fazer com os homens, para os levar até à participação 
da sua vida divina. Essa Aliança tem o seu momento 
culminante em Jesus Cristo; mas a promessa de Deus 
vem de longe. Os profetas, como aquele donde é tirada 
hoje esta leitura, anunciam o futuro Messias com os 
nomes de “Rebento”, “Gérmen”, nomes que apontam para 
Alguém que irá aparecer como rebento novo saído de um 
tronco já envelhecido. Esse “Rebento” viria a ser Jesus, 
descendente do tronco real de David. É também com esta 
promessa diante dos olhos que damos entrada no Tempo 
do Advento, na expectativa do Senhor que vem.

Segunda leitura (Tes 3, 12 – 4, 2)
Irmãos: O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade 
uns para com os outros e para com todos, tal como nós a 
temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos 
corações numa san¬tidade irrepreensível, diante de 
Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, 
pcom todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos 
pedimos e recomendamos no Senhor Jesus: recebestes de 
nós instruções sobre o modo como deveis proceder para 
agradar a Deus e assim estais procedendo; mas deveis 
progredir ainda mais. Conheceis bem as normas que vos 
demos da parte do Senhor Jesus.

Comentário
A Igreja vive na expectativa da vinda do Senhor. “Eu vou 
preparar-vos um lugar”, disse Jesus ao sair deste mundo. 
E de novo Ele um dia virá, e vem já na presença constante 
com que está no meio de nós. A espiritualidade da vida 
cristã nasce toda da consciência desta presença e dessa 
expectativa, e manifesta-se na esperança com que, todos 
os dias, caminhamos ao seu encontro. Viver na expectativa 
da vinda do Senhor é caminhar constantemente ao 
encontro do Senhor.

Leitura do Evangelho (Lc. 21, 25-28.34-36)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá 
sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na terra, angústia 
entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação 
do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa 
do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes 
serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir 
numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas 
coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a 
cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende 
cuidado convosco, não suceda que os vossos corações 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 29.Nov | Igreja do Cardal - Lectio Divina de Advento 
(17h00)

:: 30.Nov a 04.Dez | Igreja Matriz - Laudes (06h30)

:: 01.Dez | Lar de Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 01.Dez | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 02.Dez | Salão Paroquial - Reunião com todas as 
Comissões das Capelas, excepto dos Redondos, 
Crespos, Pinheirinho e Ranha (21h00)

:: 03.Dez | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

:: 03.Dez | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 05.Dez | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 05.Dez | Centro Paroquial - Formaçãop Vocacional 
para Catequistas do 3º Sector (21h00)

:: 06.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina de Advento 
(17h00)

:: 03.Dez | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)
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Esperança se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e 
as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda 
subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos 
os que habitam a face da terra. Portanto, vigiai e orai em 
todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai 
acontecer e comparecer diante do Filho do homem».

Comentário
A vinda do Senhor, a sua última vinda, ou talvez melhor, 
o último momento da vinda que Ele inaugurou quando 
Se fez homem e veio habitar no meio de nós, é, de novo, 
proclamada nesta leitura. E com que solenidade! E com 
que exigências! Mas, no fundo, será esse o momento 
supremo da nossa libertação, porque o Senhor, que vem, 
vem como Salvador. O Advento é o tempo particularmente 
consagrado a viver nesta expectativa.
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Domingos, 17h00, Igreja do Cardal


