
Uma Missão Profética
O Tempo do Advento deixa-nos 
continuamente um convite à 
conversão, à renovação interior, 
no sentido de eliminar da nossa 
vida os obstáculos que impedem 
a chegada do Senhor, a vivên-

cia da intimidade com Ele, no coração do mundo e 
no coração dos homens. E isto torna-se uma missão 
essencial, uma exigência feita a todos os baptizados. 
Este é um tempo para perguntarmos o que ainda nos 
impede de acolher Jesus no coração e de anunciar o 
Seu nome e a salvação que nos vem trazer. Um tempo 
para perguntarmos que lugar ocupa Ele no nosso co-
ração, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E não será 
demais questionar interiormente por que ainda Lhe 
fugimos. Terá isto a ver com a verdade (ou falta dela) 
que assumimos na orientação da nossa vida? É ver-
dade que o que o Senhor nos propõe nos confronta 
muito, mais aos padrões de vida que nos são propos-
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tos hoje. Mas, é vida verdadeira o que Ele nos oferece. 
É uma forma de estar que não se compadece com as 
meias verdades, com as insensibilidades, com a vida 
pela metade. Jesus traz-nos uma vida plena. Traz-nos 
a esperança, o entusiasmo, a paz, a alegria. E, se o 
nosso coração anseia por estas coisas, por que é que 
ainda não escancarámos as portas do nosso coração 
a Cristo? Ele vem aí! Estamos a preparar-nos para O 
receber, no presépio do nosso coração. Estamos no 
advento de uma vida nova, para cada um de nós. É por 
isso que Jesus vem: para comunicar essa vida. Somos 
chamados a dar testemunho da salvação e libertação 
que Jesus nos vem trazer. Somos chamados a uma 
transformação total na forma de pensar e de agir e no 
que respeita aos valores e prioridades que assumimos 
na vida. Torna-se capital e necessário que os nossos 
corações estejam livres e disponíveis para acolher a 
boa nova do Reino. Esta é uma missão profética que o 
Senhor nos confia. É connosco, agora!

no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sin-
ceros o irmão que encontra no caminho da vida. Miser-
icórdia: é o caminho que une Deus e o homem, porque 
nos abre o coração à esperança de sermos amados 
para sempre, apesar da limitação do nosso pecado’.” 

A celebração do Ano 
Santo da Misericórdia 
prevê a realização de 
alguns acontecimen-
tos marcantes, como a 
abertura do Santuário 
de Santa Maria, Mãe 
da Misericórdia, com a 
oração de vésperas, na 
Sé Velha, pelas 16h00, 
no dia 8 de Dezembro. 
No próximo fim-de-

semana, no sábado, a Abertura do Santuário da Re-
conciliação, na Igreja de Santa Cruz de Coimbra, com 
vigília de oração, às 21h00. No domingo, a Abertura 
da Porta Santa do Jubileu e Missa, na Sé Nova, às 
16h00. Em Janeiro, terão início as peregrinações dos 
Arciprestados a Coimbra. O Arciprestado de Pombal 
terá a sua no dia 23 de Outubro de 2016.

A Igreja celebra durante este Ano Litúrgico o Jubileu 
da Misericórdia. Por meio da Bula “O rosto da miser-
icórdia”, o Papa Francisco convida-nos a contemplar a 
misericórdia de Deus, que se tornou viva e visível em 
Jesus Cristo. Assim, também o nosso Bispo, D. Virgílio 
Antunes, nos convoca 
a celebrar, de um modo 
muito especial, este 
Ano Santo da Miser-
icórdia. “Ao convocar 
a Diocese de Coimbra 
para a vivência deste 
ano jubilar, convido-a a 
ler e a meditar atenta-
mente a Bula do Papa 
Francisco na qual nos 
centra neste grande 
mistério de fé, sobretudo quando diz: ‘Precisamos 
sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É 
a fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da 
nossa salvação. Misericórdia: é a palavra que revela 
o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia: é o 
acto último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso 
encontro. Misericórdia: é a lei fundamental que mora 
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Encontro Cura D’Ars
Os jovens de Pombal que frequentam os encontros 
do pré-seminário reuniram-se, pela primeira vez, no 

novo Ano Litúr-
gico. O encontro 
realizou-se no 
sábado passa-
do, no Semi-
nário Maior de 
Coimbra, após 
um período de 
férias. Estes en-
contros servem 
para preparar, 
interiormente, os 
jovens candida-
tos ao Seminá-

rio. O projecto vocacional Cura D’Ars é a primeira fase 
desta caminhada. A Paróquia de Pombal é representa-
da, neste grupo, por dois jovens: David Silva e Rodrigo 
Rodrigues. No passado sábado, os jovens assistiram 
à visualização de um filme que os ajudou a compre-
ender melhor determinadas escolhas que se fazem na 
vida, com base no amor que sentimos pelo próximo. 
Seguiram-se momentos de reflexão interior e a cele-
bração da Eucaristia. O ano que agora começa tem 
por tema “Seguir Jesus”. Os dois jovens de Pombal 
acreditam que, durante o ano, irão perceber melhor as 
suas escolhas e pretendem conhecer melhor Aquele 
que os chama.

Inauguração do novo Espaço Solidário
No passado dia 11 de Novembro, dia do Padroeiro da 
nossa cidade, S. Martinho, decorreu a inauguração e 
bênção do novo Espaço Solidário da cidade, as novas 
instalações da Conferência S. Vicente de Paulo de 
Pombal, na Avenida Heróis do Ultramar. Contou esta 
inauguração com a presença do Sr. Presidente da 
Câmara, Dr. Diogo Mateus, com o Presidente da As-
sembleia Municipal, 
Eng. Narciso Mota, 
alguns Vereadores. 
Contámos, também, 
com a presença do 
Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia, 
Nascimento Lopes. 
Presença não menos 
importante, a presença do Pároco da nossa Paróquia, 
Pe. João Paulo Vaz. Momento alto desta inauguração 
foi a bênção do espaço, pelo Pároco, que, após uma 
leitura do Evangelho, fez uma curta referência ao mes-
mo, mas muito rica, direcionada para o papel das Con-
ferências Vicentinas na nossa sociedade. Seguiram-se 
algumas breves palavras proferidas pelo presidente da 
Conferencia de Pombal, Luís Silva, terminando com o 
convite ao Presidente da Câmara, para que proferisse 
também algumas palavras. Por ambos foi enaltecido 
o trabalho desenvolvido por esta Conferência, ficando 
o desafio a que o mesmo continue, no espírito de que 

consigamos ser 
os braços de Je-
sus Cristo, como 
e lema de todos os 
Vicentinos. Agra-
decemos a presen-
ça de todos. Agra-
decimento especial 
ao staff camarário 
e a CA de Pombal, 

no empenho, dedicação e determinação colocados no 
apoio e diligências, no sentido  de permitir que a Con-
ferencia de Pombal conseguisse este novo espaço. A 
inauguração decorreu num clima de festa, cordialidade 
e amizade, espírito pelo qual esta instituição se pau-
ta, bem como todos os que dela fazem parte. Desde 
a Direção, vicentinos ativos ou não, bem como todos 
os seus voluntários, desde os de idade mais avança-
da aos mais jovens. Sim e graças a Deus, podemos 
contar, hoje, com um leque variado de jovens e ado-
lescentes da nossa Cidade, ligados especialmente 
à Catequese da nossa Paróquia e outros que já não 
estando ligados à Catequese, que continuam a querer 
levar em frente o seu espírito de voluntariado, dando o 
seu melhor e que, a par com os mais velhos, dão o seu 
melhor, para que se consiga ser 
um marco nesta sociedade 
já tão descaracterizada. 
A todos o nosso muito 
obrigado.

Helena Maximino

Semanas da Misericórdia
Na passada quarta-feira, dia 2 de Dezembro, reuniram 
as Comissões das Capelas da Paróquia de Pombal, 
para preparar uma proposta do Conselho Pastoral Pa-
roquial para este Ano Pastoral: as Semanas da Mise-
ricórdia. Esta proposta surge no âmbito do Jubileu da 
Misericórdia. O que se pretende é que, durante uma 
semana, em cada pequena comunidade da Paróquia, 
a saber, as Capelas, nas aldeias que à volta delas se 
reúnem, se realizem um conjunto de actividades do 
Pároco com essas parcelas do Povo de Deus, tendo 
a Misericórdia como ambiente e tema central. Visitas 
a doentes e idosos, celebração do Sacramento da 
Santa Unção, celebração comunitária do Sacramento 
da Reconciliação, encontros temáticos com crianças, 
jovens e adultos, celebração festiva da Eucaristia, con-
vívio fraterno e festivo são algumas das propostas para 
estas semanas. Neste ano pastoral, terão a sua Se-
mana da Misericórdia as seguintes Capelas: Santorum 
(15-20.Dez.15); Senhora de Belém (21-27.Dez.15); 
Mendes (05-10.Jan.16); Cumieira e Guístola (12-17.
Jan.16); Vicentes (16-21.Fev.16) Ponte da Assamaça 
(23-28.Fev.16); Casalinho (08-13.Mar.16); Estrada (12-
17.Abr.16); Travasso (31.Mai-05.Jun.16); Valdeira (07-
12.Jun.16); Flandes (28.Jun-03.Jul.16); Charneca (12-
17.Jul.16); Casal Fernão João (19-24.Jul.16); Arroteia 
(16-21.Ago.16). Ficarão para o próximo ano pastoral 
as Capelas de Aldeia dos Redondos, Alto dos Crespos, 
Pinheirinho e Ranha de Baixo.
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Cardal acolheu Festa da Palavra
As crianças do 4º ano da Catequese da Cidade e do 
Pinheirinho receberam, no passado domingo, a sua 
Bíblia, na Igreja do Cardal. Uma data que, certamente, 
não irão esquecer, dada a importância do livro que re-

ceberam. A festa decor-
reu durante a Eucaristia 
das 10h30. No total, a 
comunidade testemu-
nhou a entrega de cerca 
de 90 Bíblias. O desafio 
que o nosso pároco lan-
çou aos catequizandos 

é de ler o Evangelho, segundo São Lucas, durante os 
próximos dois meses. O objectivo é simples: conhecer 
melhor a infância de Jesus Cristo e toda a Sua vida 
pública. Mas, muitos outros desafios irão surgir ao 
longo da vida, na qual a Bíblia pode ajudar a fazer as 
melhores escolhas. Aliás, o Pe. João Paulo questionou 
os catequizandos sobre algumas condutas morais que 
devemos seguir. As respostas estavam na ponta da lín-
gua até porque não é difícil, com esta idade, distinguir 
o que está correcto do que está errado. Mas, nunca 
é demais lembrar, principalmente, num período como 
aquele que atravessamos: preparar a chegada de Je-
sus. Curiosamente, as leituras falavam sobre o fim dos 
tempos. E o fim dos tempos não se refere ao fim da 
criação divina, mas sim o fim de cada um de nós. O 
fim é muito importante e devemos estar preparados 
para a sua chegada, 
esclareceu o nosso 
sacerdote. “Deus quer 
encaminhar-nos para 
a nossa perfeição”, 
continuou. E, para tal, 
deixou alguns conse-
lhos, como soltar os 
corações pesados pelas preocupações do quotidiano. 
“O que é que existe quando tudo terminar? Deus ou a 
ausência d’Ele? Vigiai e orai”, aconselhou o nosso pá-
roco. “Estai vigilantes e atentos e procurai crescer nma 
santidade irrepreensível”. E nada melhor, para nos aju-
dar, que a leitura atenta da Bíblia. As crianças do 4º 
ano são convidados a folhearem a Sagrada Escritura e 
procurar sentido para a vida através dos ensinamentos 
e exemplos ali descritos. A caminhada até ao Natal é 
um período para reflectir sobre a Palavra de Deus.

Festa da Palavra na Charneca (Catequistas Carolina Maricato e Joana Venâncio)

Festa da Palavra no Alto dos Crespos
As crianças que frequentam o 4º ano da Catequese 
do Alto dos Crespos receberam, no passado domin-
go, a Palavra de Deus, escrita em vários livros, que 

compõem o livro mais 
importante de todos os 
cristãos: A Bíblia Sagra-
da. O Pe. João Paulo 
explicou-lhes, em bre-
ves minutos, o signifi-
cado da Bíblia e o livro 
mais importante a ser 
lido, que é o Evangelho 
de Jesus Cristo. De-
pois, as crianças foram 
chamadas a receber a 
Sagrada Escritura, com 
alegria, das mãos do 
nosso Pároco. Foi-lhes 

pedido o compromisso de ler o Evangelho segundo 
São Lucas até ao final de Janeiro, dado que este Evan-
gelista nos fala da infância de Jesus Cristo. As crianças 
entusiasmadas aceitaram o compromisso.

Sandra Domingues

Festa da Palavra no Travasso
Foi num ambiente de festa e com a colaboração do Pe. 
Caetano que, no passado domingo, se realizou a Festa 
da Palavra, na Capela do Travasso. Foi desde que en-
traram na Catequese que estes meninos começaram 
a conhecer melhor Jesus e fizeram dele um grande 
Amigo. Já conhecem muitas parábolas, muitas pas-
sagens da Sua 
vida, mas, agora, 
receberam a Bí-
blia, para terem a 
Palavra de Deus 
sempre consigo. 
É através dela 
que, em cada dia, 
podem ouvir a voz 
de Deus, que os 
acompanha nos caminhos da vida. Sabem que, para 
dar testemunho de vida cristã, temos de nos alimentar 
da Palavra de Deus.

Fátima Lopes

“A nossa comunidade paroquial está em festa neste 
domingo, porque o 4º ano da Catequese celebra a 
Festa da Palavra. Desde que entraram na catequese, 
estes meninos começaram a conhecer Jesus e fizeram 
d’Ele um grande amigo. Agora, querem ficar definiti-
vamente com Ele, porque sentem que Jesus lhes fala 
de muitos modos, principalmente através da Bíblia. Já 
conhecem muitas histórias, muitas parábolas, muitas 
passagens da Sua vida, mas hoje, solenemente, vão 
receber a Bíblia, para terem a Palavra de Deus sempre 
consigo. Eles sabem que é através da leitura e escuta 

da Sagrada Escritura que podemos estar mais perti-
nho de Deus Pai, como nos ensina Jesus, Ele que é o 
verdadeiro pastor que chama as Suas ovelhas; e elas 
reconhecem a Sua voz e seguem-n’O. Nós reconhece-
mos a voz de Jesus, nosso Pastor, a convidar-nos para 
a Grande Festa. Por isso é que estamos aqui.” Foi com 
esta mensagem que iniciámos, no passado domingo, a 
Festa da Palavra, na Capela da Charneca, na qual as 
catequistas chamaram ao altar os “seus meninos” e o 
Sr. Padre Américo Ferreira entregou, a cada um, uma 
pagela com seu nome e uma Bíblia.



22 de Novembro de 2015
Cristo Rei do Universo

Primeira leitura (Bar. 5, 1-9)
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste para 
sempre a beleza da glória que vem de Deus. (...) Deus vai 
mostrar o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do 
céu; Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça 
e glória da piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto 
e olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o 
Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes por 
Deus Se ter lembrado deles. (...) Deus decidiu abater todos 
os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, 
para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar 
em segurança, na glória de Deus. (...) Deus conduzirá 
Israel na alegria, à luz da sua glória, com a misericórdia e 
a justiça que d’Ele procedem.

Comentário
Deus promete a Israel dias de glória e de bênção, que porão 
fim ao cativeiro da Babilónia. Os membros do Povo eleito 
hão-de reunir-se em volta de Jerusalém, constituindo, de 
novo, uma nação com destino próprio. Como a Israel, Deus 
também nos libertou, por meio de Jesus Cristo, que veio à 
terra para nos reunir no Seu Povo, a Sua Igreja.

Segunda leitura (Filip. 1, 4-6.8-11)
Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre 
com alegria por todos vós, recordando-me da parte que 
tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia 
até ao presente. Tenho plena confiança de que Aquele 
que começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom 
termo até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de 
que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso 
Lhe peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em 
ciência e discernimento, para que possais distinguir o que 
é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia 
de Cristo (...).

Comentário
Graças à acção divina e à cooperação dada pelos cristãos 
de Filipos, o Evangelho difundiu-se extraordinariamente. 
Por isso, S. Paulo canta a «conversão» dos homens ao 
Evangelho, ao mesmo tempo que exorta os Filipenses 
a continuarem a trabalhar na construção da Igreja, pelo 
progresso na caridade e no conhecimento de Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 3, 1-6)
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região 
da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, 
no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de 
Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu 
toda a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de 
penitência para a remissão dos pecados, como está escrito 
no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos 
e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura 
verá a salvação de Deus’».

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 06.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina de Advento 
(17h00)

:: 06.Dez | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 07-12.Dez | Igreja Matriz - Laudes, animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

:: 08.Dez | Charneca - Festa de N. Sra. da Conceição - 
Missa (12h00)

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

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

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

:: 08.Dez | Sé Velha, Coimbra - Oração Mariana 
e Abertura do Santuário de Santa Maria, Mãe da 
Misericórdia (16h00)

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

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

:: 11.Dez | Igreja do Cardal - Confissões de Advento 
(21h00)

:: 12.Dez | Salão Paroquial - I Assembleia Diocesana - 
Ano da Misericórdia (10h00)

:: 12.Dez | Igreja do Cardal - Confissões do 4º ao 6º 
Anos (10h00)

:: 12.Dez | Igreja do Cardal - Confissões do 7º ao 10º 
Anos (11h30)

:: 12.Dez | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 12.Dez | Igreja de Sta. Cruz, Coimbra - Vigília de 
Oração e Abertura do Santuário da Misericórdia e da 
Reconciliação (21h00)

:: 13.Dez | Sé Nova, Coimbra - Abertura do Ano Santo 
na Diocese com a Abertura da Porta Santa e Missa 
(16h00)

:: 13.Dez | Igreja de S. Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

:: 13.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)


