
Jubileu da Misericórdia
«O Papa presidiu, no dia 8 de 
Dezembro, dia da Imaculada 
Conceição, à abertura da Porta 
Santa da Basílica de São Pedro, 
dando início ao 29.º Jubileu da 
Igreja Católica. “Abri-me as portas 

da justiça”, pediu Francisco, no breve ritual que decor-
reu no fim da Missa a que presidiu na Praça de São 
Pedro, antes de empurrar as portas, fechadas desde o 
Jubileu do ano 2000. O Papa foi o primeiro a atraves-
sar a Porta Santa, recolhendo-se depois em oração 
durante alguns momentos, em silêncio, sendo seguido 
pelo Papa emérito Bento XVI, que se deslocava com a 
ajuda do seu secretário pessoal. Francisco falou num 
gesto “simples mas altamente simbólico”. Após a pas-
sagem do Papa emérito, atravessaram cardeais, bispos 
e representantes de sacerdotes, religiosos, religiosas e 
leigos, em procissão até ao túmulo de São Pedro. Este 
gesto simbólico vai repetir-se em todas as dioceses do 
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mundo no domingo seguinte. “Entrar por aquela Porta 
significa descobrir a profundidade da misericórdia do 
Pai que a todos acolhe e vai pessoalmente ao encontro 
de cada um. Neste Ano, deveremos crescer na con-
vicção da misericórdia”, pediu o Papa Francisco, na 
homilia. A intervenção lamentou a “injustiça” que se 
faz a Deus quando se afirma, em primeiro lugar, que 
os pecados são “punidos pelo Seu julgamento”, sem 
colocar em primeiro lugar, pelo contrário, que “são per-
doados pela Sua misericórdia”. “Que o cruzamento da 
Porta Santa nos faça sentir participantes deste mistério 
de amor. Ponhamos de lado qualquer forma de medo 
e temor, porque não se coaduna em quem é amado; 
vivamos, antes, a alegria do encontro com a graça que 
tudo transforma”, apelou. O anúncio deste Jubileu da 
Misericórdia aconteceu a 13 de Março, no Vaticano, 
quando o Papa explicou que a iniciativa nasceu da sua 
intenção de tornar “mais evidente” a missão da Igreja 
de ser “testemunha da misericórdia”.»

importante irmos até às fontes da solidariedade. Aco-
lhermos a misericórdia de Cristo e dá-la aos que es-
tão feridos. Por vezes, nós mesmos somos quem está 
ferido. Cada um de nós é convidado a ajudar e a dar, 

mas também a aceitar ser ajudado e a receber, 
pois nós não estamos sozinhos a seguir a Cris-
to, a peregrinação é um caminho de confiança 
contínua.” No nosso programa pastoral paro-

quial, esta peregrinação ocorre 
entre os dias 6 e 15 de Fevereiro 
de 2016 e queremos que parti-
lhes esta experiência connosco. 
Todos os jovens com 16 ou mais 
anos poderão inscrever-se e as-

sim fazer esta experiência, que 
será também acompanhada pelo nosso 

Pároco, Pe. João Paulo. A inscrição deverá 
ser feita até ao dia 11 de Janeiro próximo, no 
Cartório Paroquial. Para qualquer outro tipo 
de informações ou esclarecimento de dúvi-
das podes contactar o Pe. João Paulo, con-

sultar ainda a página do SDPJ, através do endereço 
www.sdpjcoimbra.net, ou visitar o site da Comunidade 
de Taizé (www.taize.fr) e conheceres um pouco mais.

Mais uma vez, o Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil volta a colocar no seu plano anual, uma vivên-
cia espiritual de excelência, que é a Peregrinação à 
Comunidade de Taizé (sul de França). Aqui, os jovens 
da nossa Diocese são chamados a viver uma 
atividade de Fé que irá marcar as suas vidas, 
ainda como conhecer esta Comunidade e toda 
a sua espiritualidade envolvente. Com o tema 
anual do Secretariado, “Sê(de) Misericórdia”, de-
safiamos-te, a ti, jovem, a seres 
também Misericórdia e a teres 
conhecimento de actos de bon-
dade realizados por outros, como 
o do Irmão Roger (Fundador da 
Comunidade de Taizé), que, ain-
da sozinho na Comunidade, durante 
a II Guerra Mundial, acolheu diversos grupos 
de refugiados, algo que a Comunidade continua 
a fazer nos dias de hoje. O novo triénio que será 
vivido em Taizé, já no início do novo ano, contará 
com três palavras que, para o irmão Alois (actual 
superior da Comunidade), expressam o espírito das 
bem-aventuranças: alegria, simplicidade e misericór-
dia. “Para permanecermos fiéis num compromisso é 
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Igreja do Cardal recebe
Concertos de Natal

A Igreja do Cardal recebe, mais uma vez, os Concer-
tos de Natal organizados pelo Município. O primeiro 
concerto é já no próximo sábado, dia 19 de dezembro, 
pelas 21h00, com a presença da Filarmónica Artística 
Pombalense. A banda, orientada pelo maestro César 

Ramos, regressa 
à Igreja do Cardal 
neste período fes-
tivo, para nos brin-
dar com mais um 
dos seus brilhantes 
concertos alusivos 
à quadra natalícia. 
No domingo, pelas 

18h00, a nossa Igreja volta a abrir as portas a outro 
concerto que promete ser do agrado de todos. Para 
esta tarde, foram convidados o Coro Infantil, Juvenil e 
Adulto da União das Freguesias de Santiago de Litém, 
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, seguido 
do Coro Municipal Marquês de Pombal. No último do-
mingo de Dezembro, será a vez da Banda Filarmónica 
da Ilha, às 18h00. Os concertos inserem-se no progra-
ma de actividades de animação de Natal organizado 
pelo Município. Para hoje, estão previstas várias ac-
tividades na cidade e no Mercado de Natal, onde es-
tão presentes a Conferência São Vicente de Paulo e 
o Convento do Louriçal. A Conferência está presente 
com uma banca onde estão vários produtos expostos, 
cujas receitas revertem a favor das causas que a enti-
dade apoia ao longo do ano. No Mercado haverá muita 
animação, que se prolongará pelo serão.

Presépio na Arroteia
A Capela da Ar-
roteia concluiu, 
recentemente, a 
construção do seu 
presépio, no largo 
próximo da Capela 
e com uma dimen-
são bastante maior 
do que o normal, 
um desafio lança-
do pela Câmara 
Municipal e desde 
logo aceite pela 
Comissão da Ca-
pela. Esta iniciati-
va insere-se ainda 
na dinamização 
da aldeia como um espaço e local típico a visitar. Foi 
com muito gosto e satisfação que concluímos o nosso 
presépio, que vai estar exposto até ao dia 6 de Janei-
ro. Convidamos desde já, nesta quadra Natalícia, que 

toda a comuni-
dade da Paró-
quia de Pombal 
venha visitá-lo 
e usufruir desta 
aldeia tão agra-
dável e renova-
da. Boas Festas 
e Feliz Natal!

Cremilde 
Oliveira
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Encontro mensal dos Leitores
Os leitores da Paróquia de Pombal encontraram-se, 
no fim-de-semana passado, para reflectirem sobre a 
Nota Pastoral escrita pelo nosso Bispo para este Ano 
Pastoral. Os leitores da paróquia encontram-se men-
salmente no Centro Paroquial. Neste encontro, o grupo 
conheceu dois novos leitores. Trata-se de dois jovens 
da Capela do Travasso, que estão a completar a sua 
caminhada na catequese e irão receber o Sacramento 
do Crisma. Os jovens que vão receber este sacramen-
to são convidados a inserirem grupos existentes na 
paróquia. Depois de conhecerem os novos elementos, 
o grupo foi convidado a reflectir sobre o tema “Corres-
ponsáveis pelo crescimento da Igreja”. A corresponsa-
bilidade é um dos temas que têm acompanhado a nos-
sa diocese nos últimos anos, em virtude da importância 
que o nosso bispo lhe tem atribuído, por considerar de 
capital importância para o futuro da Igreja. No entender 
do nosso Pastor, a corresponsabilidade pastoral não 
nasce de nós, da nossa generosidade ou espírito de 
serviço, mas nasce em Cristo, é acção de Cristo. “Toda 
a corresponsabilidade na Igreja nasce da comunhão 
eclesial que se ‘configura mais precisamente como 
comunhão orgânica, análoga è de um corpo vivo e 
operante: ela, de facto caracteriza-se pela presença 
simultânea de diversidade e complementaridade das 
vocações e condições de vida, dos ministérios, caris-
mas e responsabilidades’”. E, por isso, todos somos 
chamados a dar o nosso contributo. A renovação da li-
turgia promovida pelo Concílio abriu o caminho. Depois 
do Concílio, na liturgia, cada um deve exercer o seu 
ofício e fazer tudo e só o que é da sua competência. “A 
maior beleza e expressividade da celebração litúrgica 
encontra-se precisamente numa assembleia em que 
todos participam activamente na sua realização, exer-
cendo os ministérios que lhe foram confiados, sejam os 
que nascem do Sacramento da Ordem, sejam os que 
brotam dos sacramentos da iniciação cristã”.

Catequistas reuniram com o
Grupo de Acompanhamento Vocacional
Alguns catequistas do 3º Sector, que acompanham os 
jovens que estão a fazer a sua caminhada para rece-
berem o Sacramento do Crisma, reuniram, no sábado 
passado, com o Grupo de Acompanhamento Vocacio-
nal. O grupo foi criado com o objectivo de acompanhar 
jovens que manifestem interesse em seguir uma vo-
cação em ordem ao sacerdócio ou à vida consagrada. 
O grupo encontrou-se com catequistas da paróquia 

para lhes dar a conhecer a sua existência e algumas 
das possíveis manifestações que os nossos jovens 
possam mostrar e que se podem traduzir numa voca-
ção. O encontro foi orientado pelo estagiário Rodolfo 
Albuquerque. O antigo seminarista prepara-se para 
ser ordenado pelo nosso bispo para a missão de di-
ácono e, posteriormente, sacerdote. Um caminho que 
entende ser muito bonito e a que aconselha a todos 
os jovens que sentirem o chamamento de Deus. A vo-
cação é entendida como um chamamento que Deus 
faz ao homem e a resposta que este dá ao convite 
que lhe é dirigido por Deus de forma livre. No entanto, 
existem várias vocações: vocação laical, sacerdotal e 
vida consagrada. Para explicar melhor aos catequistas 
estas ideias, o antigo seminarista lembrou a passagem 
bíblica dos discípulos de Emaús. Os discípulos que 
acompanharam Jesus em vida fugiram após a morte 
de Cristo na cruz, mas, a caminho de Emaús, conhe-
cem um desconhecido que se aproxima, lhes dá ouvi-
dos, caminha com eles e os questiona sobre as suas 
angústias e preocupações. Depois de o conhecerem e 

não percebendo que se tratava do Mestre, os discípu-
los convidam o desconhecido a permanecer com eles. 
Depois de algum tempo juntos percebem, finalmente, 
que se trata de Cristo e regressam a Jerusalém com 
um espírito renovado e cheio de força para espalhar a 
Boa Nova. Também, o catequista é desafiado a aproxi-
mar-se dos seus catequizandos, questioná-los e rezar 
com eles de forma a descobrir, em cada um deles, a 
sua verdadeira vocação. E quem sabe não surgem al-
gumas surpresas agradáveis para a nossa paróquia.
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Primeira leitura (Sof. 3, 14-18a)
Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, 
Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. 
O Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou 
os teus inimigos. O Senhor, Rei de Israel, está no meio 
de ti e já não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-
se-á a Jerusalém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as 
tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como 
poderoso salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, 
renova-te com o seu amor, exulta de alegria por tua causa, 
como nos dias de festa».

Comentário
O convite à alegria, dirigido pelo profeta a Jerusalém, está 
fundamentado nesta certeza consoladora: Deus, o Rei de 
Israel e o Salvador, está presente no meio do Seu Povo, 
apesar das desordens e pecados passados. Esta presença 
amorosa de Deus traz consigo o perdão, suspendendo o 
castigo, afastando o medo e o desalento e dando origem 
a uma renovação tão maravilhosa que o próprio Deus Se 
alegrará perante esta nova criação.

Segunda leitura (Filip. 4, 4-7)
Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente 
vos digo: alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa 
bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com 
coisa alguma; mas em todas as circunstâncias, apresentai 
os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas 
e acções de graças. E a paz de Deus, que está acima 
de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Comentário
A Religião cristã é uma religião de alegria. É certo que 
alguns cristãos ficam apenas na Quaresma, esquecidos de 
que ela é apenas uma etapa na obra redentora, e de que, 
para além da Paixão e da Ressurreição, Cristo continua 
a viver no meio de nós, pondo-nos em comunhão com 
Deus e com os irmãos. A alegria é uma consequência da 
nossa fé, um imperativo do Senhor, que S. Paulo reforça. O 
cristão deve vivê-la, mesmo nas horas más, dando assim 
testemunho da presença de Deus no mundo.

Leitura do Evangelho (Lc. 3, 10-18)
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: 
«Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem tiver 
duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem 
tiver mantimentos faça o mesmo». Vieram também alguns 
publicanos para serem baptizados e disseram: «Mestre, 
que devemos fazer?». João respondeu-lhes: «Não exijais 
nada além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe 
também os soldados: «E nós, que devemos fazer?». Ele 
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com ninguém 
nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o 
vosso soldo». Como o povo estava na expectativa e todos 
pensavam em seus corações se João não seria o Messias, 
ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-vos com 
água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu 
não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. 

Liturgia da Palavra
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Esperança Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem 
na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no 
seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não 
se apaga». Assim, com estas e muitas outras exortações, 
João anun¬ciava ao povo a Boa Nova».

Comentário
João Baptista inserindo-se na linha dos profetas do Antigo 
Testamento, para os quais a conversão consistia em voltar 
a viver o amor de Deus e do próximo, indica aos homens 
qual a penitência agradável a Deus – o cumprimento 
dos seus deveres, em função do amor do próximo. Mas 
a conversão, com o abandono do pecado, é também 
recepção do Espírito, ou Amor de Deus, princípio duma vida 
nova, que se comunica mediante um sinal de conversão 
– o Baptismo. Ninguém é excluído desta conversão, pois 
todas as situações humanas se podem viver no amor.
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Avisos Paroquiais
:: 13.Dez | Festa de Natal do Grupo de Jovens Passo a 
Passo (15h00)

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

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

:: 14-18.Dez | Igreja Matriz - Laudes animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

:: 15-20.Dez | Santorum - Semana da Misericórdia

:: 15.Dez | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 15.Dez | Centro Paroquial - Eucaristia e convívio de 
Natal da Escola dos Cursos de Cristandade (20h00)

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

:: 19.Dez | Almoço de Natal da Conferência de S. 
Vicente de Paulo

:: 19.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com a 
Filarmónica Artística Pombalense (21h00)

:: 20.Dez | Santorum - Festa de N. Sra. dos Anjos e 
Encerramento da Semana da Misericórdia :: Missa e 
convívio (14h00)

:: 20.Dez | Festa de Natal da Equipa do CPM

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

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


