
Ano Santo
Da homilia do Sr. Bispo,

na Abertura da Porta Santa
do Jubileu da Misericórdia

Caríssimos irmãos e irmãs! Abri-
mos, hoje, solenemente, na Dio-
cese de Coimbra, a Porta Santa 

do Jubileu da Misericórdia, um sinal visível do convite 
que o Senhor nos faz a entrarmos por ela e sermos 
salvos. Este é um momento privilegiado de graça que 
Deus nos concede por meio da sua Igreja e fruto da 
iniciativa inspirada do Papa Francisco. Queremos fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance para que este ano 
jubilar chegue ao coração e à vida da Igreja, de cada 
comunidade e de cada fiel cristão, pois a misericórdia 
de Deus é sem fim e deve chegar a todos. (...) Que 
esta Porta Santa nos incentive a ir ao encontro de 
Deus, em caminho de conversão, e a ir ao encontro 
dos irmãos como mensageiros da misericórdia. Entrar 
por ela significa aproximar-se de Deus, que tomou a 
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iniciativa de vir ao nosso encontro; sair por ela significa 
partir com o desejo de se converter, de transformar a 
Igreja e o Mundo segundo os desígnios de misericór-
dia do nosso Deus. (...) A única via para a renovação 
pessoal e eclesial é a certeza de que o Senhor está 
no meio de nós como único salvador. Nem o poder da 
Lei, nem a força das palavras, nem a boa vontade das 
pessoas ou instituições têm capacidade para converter 
cada um de nós, a Igreja ou a humanidade, mas so-
mente o conhecimento do amor de Deus, que se nos 
revela em Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai. 
(...) Ele está nas alegrias e tristezas de cada um de 
nós, nos momentos felizes e de sofrimento de cada 
povo, com uma palavra e um gesto, mas acima de tudo 
com uma presença silenciosa, quando todos os gestos 
ou palavras parecem estar a mais, por não haver ouvi-
dos capazes de ouvir ou sensibilidade capaz de sentir.        
(...) Este é o modo de ser de Deus, Aquele que é, que

(continua na próxima página)

povo, logo, foi um dos meios encontrados para ajudar o 
povo a caminhar. No Novo Testamento, a misericórdia 
é evidente com a chegada de Jesus Cristo e com tudo 
o que Ele faz pelos homens. O evangelista Mateus 
apresenta um Cristo “clemente e cheio de compaixão”. 
Um Cristo que amou de uma forma única, sendo-lhe 

atribuído termos que só são pos-
síveis de aplicar ao amor de Deus 
pelos homens. O sacerdote foi lem-
brando algumas passagens bíbli-
cas onde é possível testemunhar 
os actos de misericórdia que Jesus 
foi manifestando ao longo da Sua 
vida terrena. O formador sublinhou 
a importância e a diferença entre 
os vários evangelistas e chamou 

a atenção para Lucas, que, não sendo judeu, univer-
saliza a misericórdia de Deus. Nas suas transcrições 
sobre a vida pública de Jesus é possível perceber que 
a misericórdia de Deus é universal e não se aplicava 
apenas ao povo eleito. Alguns apontamentos interes-
santes que permitem conhecer um pouco melhor o 
porquê de estarmos a viver este Ano Santo proclama-
do pelo Santo Padre.

O Secretariado Diocesano de Evangelização e 
Catequese promoveu, no sábado passado, uma for-
mação subordinado ao tema: “A Misericórdia de Deus 
na Bíblia”. A acção decorreu no âmbito de quatro As-
sembleias Diocesanas que o SDEC pensou para as-
sinalar o Ano Santo da Misericórdia. A próxima será 
em Coimbra, no próximo dia 9 de 
Janeiro. A primeira decorreu em 
Pombal e foi orientada pelo Pe. 
Franklim Pacheco. O sacerdote ini-
ciou a formação com as primeiras 
referências sobre a misericórdia 
existentes na Bíblia. Assim, logo no 
Livro do Génesis é possível obser-
var o primeiro grande sinal divino 
do acto misericordioso de Deus pe-
los homens, quando poupa a vida a Caim depois deste 
matar o irmão. No livro do Êxodo, os sinais de miser-
icórdia são ainda mais evidentes, através das várias 
conversas que Deus vai estabelecendo com Moisés, 
para encaminhar o povo até à Terra Prometida. O Pe. 
Franklim esclareceu que os profetas do Antigo Tes-
tamento também são vistos como um acto de miser-
icórdia divina, porque Deus falou através deles ao Seu 
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Eucaristia de Natal da Verbum Dei
O Grupo de Jovens da Paróquia de Pombal, “Passo a 
Passo”, membros da família Missionária Verbum Dei, 

realizaram, na se-
mana passada, a 
sua Eucaristia de 
Natal, na Igreja 
Matriz. A cele-
bração insere-se 
no programa das 
celebrações pre-
vistas para o ano 

litúrgico em curso e contou com a presença de um sa-
cerdote da Verbum Dei, Pe. Félix. E foi com espírito 
natalício que a celebração se realizou, recheada de 
mensagens de esperança. “Se a tua vida não trans-
mitir alegria de conhecer Jesus, não estás em missão; 

Vicentinos no Marcado de Natal
Nos fins-de-semana transactos, dias 5, 6, 12 e 13 de 
Dezembro, decorreu, no Jardim Municipal de Pombal, 
mais um Mercado de Natal. Mais uma vez, a Conferên-
cia S Vicente de Paulo não quis deixar de estar presen-
te e associar-se a este evento. E, à semelhança do que 

aconteceu no ano passado com a catequese do 10ºano, 
também os Vicentinos participaram com uma pequena 
banca onde se podia disfrutar de alguma doçaria casei-
ra, café da avó e jeropiga. Podemos dizer que, graças 
às muitas voluntárias da Conferência e graças também 
a algumas senhoras da nossa cidade, tivemos sempre 
a nossa banquinha recheada de maravilhosas iguarias. 
A saber, bolos de ananás, bolos de chocolate, bolos 
de noz, bolo de pêssego, pão-de-ló, bolos de laranja, 
bolo chiffon de laranja, tarte de nata, torta da avô, filhós 
de abóbora, filhós de cenoura, filhós simples ou com 
noz e sultanas, broinhas de batata e ainda uma quiche. 
Gostaria de mencionar aqui todas as pessoas que con-
tribuíram com alguma coisa, mas também aquelas que 
deram algum do seu tempo para estarem connosco a 
vender estas maravilhas. E também a todos os que du-
rante estas quatro tardes nos procuraram para lanchar 
ou, até, para levar alguma destas iguarias para suas 
casas. Muito obrigado a todos por, com um pequeno 
gesto, nos continuarem a permitir ajudar quem mais 
precisa na nossa comunidade.

Helena Maximino

(continuação da primeira página)
está e que permanece, não na distância dos céus, 
mas na proximidade da terra, onde há alguém, seja ele 
quem for, que vive e que sente, que fala e que faz silên-
cio, que sou eu e que és tu, os de dentro e os de fora, 
os justos e os pecadores... (...) O caminho do segui-
mento de Cristo, bondoso, manso e humilde de cora-
ção é o caminho que temos de seguir para evangelizar 
o mundo. Os homens e mulheres nossos irmãos têm o 
direito de esperar dos cristãos e da Igreja a bondade 
como modo de pensar, de sentir e de agir. (...) A bon-
dade que o mundo espera de nós e que falará mais 
alto do que as nossas palavras passa pelo sacrifício de 
nós mesmos (...), passa pela mudança de costumes 
e de atitudes, passa pelo despojamento à maneira de 
Jesus, que não veio para ser servido, mas para dar 
a vida em resgate pela multidão. (...) Há um caminho 
que todos havemos de percorrer (...). O primeiro passo 
consiste em acolhermos nós próprios a misericórdia do 
Pai, que nos leva a sentir que somos os primeiros e os 
mais necessitados do abraço de Deus (...). O segundo 
passo é a mudança de atitude de vida, a conversão 
de tudo em nós, inclusivamente a conversão do nos-
so modo de ser cristãos, de nos relacionarmos com 
Deus e de estar em Igreja. (...) O terceiro passo con-
siste em assumirmos que toda a Igreja é missionária 
da misericórdia e, por isso, reveladora do modo de ser 
de Deus. Cada cristão é missionário da misericórdia 
de Deus (...). Em quarto lugar, havemos de organizar 
toda a pastoral da Igreja de modo a tornar visível o 
rosto do Bom Pastor, que dá a vida pelas suas ovel-
has. (...) Cabe, com certeza aos fiéis leigos, homens e 
mulheres, estar atentos e próximos de todos os que se 
cruzam nos seus  caminhos (...). A realização da per-
egrinação jubilar à Igreja de Santa Cruz, Santuário da 
Reconciliação, à Sé Velha, Santuário de Santa Maria, 
Mãe da Misericórdia, e à Sé Nova, passando pela Por-
ta Santa do Jubileu, ajudará a fazer caminho interior e 
a alcançar a graça deste Ano Santo. Confio a Nossa 
Senhora todos os irmãos e irmãs da nossa Diocese 
de Coimbra e peço-lhe que nos toque o coração com 
a alegria do encontro com o Seu filho Jesus, o rosto da 
misericórdia do Pai.

e a religião é aquilo que 
nos ajuda a sermos boas 
pessoas”, disse. Para este 
sacerdote, os dias que cor-
rem são difíceis e só a nos-
sa alegria, espelhada no 
nosso rosto, pode devolver 
a todos os que se cruzam 
connosco alguma paz e 
esperança. Mas, se por algum motivo ficarmos tristes, 
o sacerdote aconselhou os presentes a procurarem a 
casa de Deus, porque essa atitude devolve a felicida-
de a qualquer um e deixa o Senhor muito feliz. E uma 
das melhores relações que podemos estabelecer com 
Ele é através da amizade entre os irmãos. Por último, 
deixou um convite: “Peçam com muita intensidade que 
neste Natal encontrem o Deus da alegria”.
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Abertura do Ano Santo em Roma
O Papa recordou, no Vaticano, os presos de todo o 
mundo, no contexto do Ano Santo extraordinário, e 
adiantou que vai haver ‘Portas da Misericórdia’ em lo-
cais associados à marginalização. “Como expressão 
das obras de misericórdia, serão abertas ‘Portas da 
Misericórdia’ nos lugares de sofrimento e marginaliza-
ção. Francisco recordou que no III Domingo do Adven-
to são abertas as Portas Santas em todas as catedrais 
do mundo, “para que o Jubileu da Misericórdia possa 
ser vivido plenamente nas Igrejas particulares”. “Espe-
ro que este momento forte estimule muitos a tornar-se 
instrumentos da ternura de Deus”, acrescentou. Num 
domingo que a Igreja Católica dedica à alegria, a pou-
cos dias do Natal, o Papa afirmou que é preciso “cora-
gem” para falar dessa alegria num mundo marcado por 
“problemas”, “incógnitas e medos”. “Deus está ansioso 
para usar de misericórdia com todos e acolher cada 
um no terno abraço da reconciliação e do perdão”, ob-
servou Francisco. “Segui em frente, com coragem, no 
vosso percurso de diálogo e de fraternidade, porque 
todos somos filhos de Deus”, concluiu.

Agencia Ecclesia

Abertura do Ano Santo da Misericórdia na 
Diocese de Coimbra
A Diocese de Coimbra preparou, para o domingo pas-
sado, uma celebração que assinalou a início do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia. A partir do Seminário 
Maior de Coimbra, algumas centenas de fiéis, consa-

grados e presbíteros, reuniram-se à volta do seu Bispo, 
dando início a este grande dia na Diocese de Coimbra, 
inaugurando assim um Ano Santo para a nossa Igre-
ja. Ficou sublinhada a grande “misericórdia de Deus”, 
revelada em Jesus Cristo. É este exemplo que somos 
convidados a seguir, lembrando o “ Bom Pastor”, que 
não descansa enquanto não traz de volta aquela ovelha 
que andava perdida. “Cantarei eternamente as miseri-
córdias do Senhor…” Foi neste espírito que se deu iní-
cio à caminhada até à Sé Nova, onde foi aberta a Porta 
Santa do Jubileu Misericórdia. “Jesus Cristo é o rosto 
da Misericórdia do Pai. Quando tudo estava pronto se-
gundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, 
nascido da Virgem Maria, para nos revelar, de modo 
definitivo, o seu amor. Jesus de Nazaré revela a mise-
ricórdia de Deus. Precisamos sempre de contemplar o 
mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade 
e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia: é a 

palavra que revela o misté-
rio da Santíssima Trindade. 
Misericórdia: é o acto último 
e supremo pelo qual Deus 
vem ao nosso encontro. Mi-
sericórdia: é a lei fundamen-
tal que mora no coração de 
cada pessoa, quando vê 
com olhos sinceros o irmão 
que encontra no caminho 
da vida. Misericórdia: 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.” Foi com jubilosa alegria que entrámos 
pela Porta Santa, ao som de cânticos e “ao toque de 
trombetas”. Ao terminar a homilia da Eucaristia, o nos-
so bispo fez-nos um pedido: “Renovo o convite já feito 
aos cristãos da nossa Diocese de se deixarem seduzir 
pela misericórdia do Pai e trabalharem para ser fiéis 
missionários da misericórdia”. Caminhemos ao longo 
deste ano, sendo sinais de Deus que nos vem visitar, 
trazendo-nos o Seu perdão, e descubramos em nós o 
rosto da misericórdia de Deus.

Helena Cabral

Celebração do Sacramento Penitencial
A chegada do Natal 
exige uma prepa-
ração interior e foi 
a pensar nisso que 
a nossa Paróquia 
promoveu, mais 
uma vez, várias celebrações penitenciais. No sábado 
de manhã, a Igreja do Cardal tornou-se pequena para 
receber todos os nossos catequizandos, que procura-
ram, da melhor maneira possível, fazer o seu exame 
de consciência, pedir perdão a Deus por todas as faltas 
cometidas nos últimos meses e, assim, receberem a 
chegada do Menino Jesus ao seu coração. Devido ao 
elevado número de adolescentes e jovens que procu-
raram os sacerdotes, na segunda parte da manhã de 
sábado, o nosso Pároco decidiu realizar uma celebra-
ção penitencial comunitária. Uma celebração diferente, 
mas bela e cheia de significado.

Luz de Belém
No passado domingo, Dirigentes 
e Caminheiros do Agrupamen-
to de Escuteiros 674 de Pombal 
estiveram presentes, em Lisboa, 
na cerimónia nacional de entrega 
da Luz da Paz de Belém, com o 
intuito de a trazer para junto da 

sua Comunidade. A Luz da Paz foi partilhada por todos 
aqueles que a quiseram acolher, na celebração da Mis-
sa Vespertina deste fim-de-semana. Esta luz poderá 
ser levada por quem o desejar, a partir do Presépio 
da Igreja do Cardal, pelo que sugerimos uma vela ou 
candeia, para que dessa forma a possa levar também 
para sua casa.

Sandra Carlos
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Primeira leitura (Miq. 5, 1-4a)
Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pequena 
entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há-
de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos 
tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso Deus 
os abandonará até à altura em que der à luz aquela que 
há-de ser mãe. Então voltará para os filhos de Israel o 
resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apascentar o 
seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do 
Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele 
será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz».

Comentário
Completando a profecia de Isaías sobre o «Emanuel», o 
profeta Miqueias anuncia o lugar do nascimento do Messias 
Salvador e descreve a Sua missão. Será na cidade davídica 
de Belém, cujo sobrenome Efrata exprime a fecundidade 
messiânica, que dará à luz Aquela que será a Mãe do 
Salvador. Aí nascerá o Rei futuro, que será Pastor do Seu 
Povo. Com o Seu nascimento, não só trará a Paz, reunindo 
os filhos de Deus dispersos, como Ele mesmo será a Paz. 
O Seu nascimento, com efeito, significa a presença de 
Deus no mundo, o fim do afastamento de Deus com o 
pecado e a reunificação universal dos irmãos.

Segunda leitura (Hebr. 10, 5-10)
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não quiseste 
sacrifícios nem oblações, mas formaste-Me um corpo. Não 
Te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. 
Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado está 
escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, para fazer a tua 
vontade’». Primeiro disse: «Não quiseste sacrifícios nem 
oblações, não Te agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado». E no entanto, eles são oferecidos segundo 
a Lei. Depois acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu venho para 
fazer a tua vontade». Assim aboliu o primeiro culto para 
estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que 
nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus 
Cristo, feita de uma vez para sempre.

Comentário
A entrada de Jesus no mundo está orientada para o drama 
da Cruz e o triunfo da Páscoa. O mistério da Encarnação 
é inseparável do mistério da Redenção. O Filho de Deus, 
preexistente na natureza divina, desde o momento da Sua 
entrada no mundo pela Encarnação, oferece-Se como 
vítima. E esta oblação divina e humana santifica e salva. 
Ao assumir a nossa condição humana, para a salvar, 
aceita os desígnios de Deus sobre Ele e ensina-nos a viver 
a vida como realização quotidiana da Vontade de Deus, na 
santificação interior, pela obediência e o amor.

Leitura do Evangelho (Lc. 1, 39-45)
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se 
apressadamente para a montanha, em direcção a uma 
cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino 
exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e 
exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres 

Liturgia da Palavra
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Esperança e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que 
venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo 
que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o 
menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada 
aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe 
foi dito da parte do Senhor».

Comentário
As intervenções de Deus na História da Salvação são, 
por vezes, designadas como «visitas» do Senhor ao Seu 
povo. A última intervenção de Deus, com a Encarnação, 
é também, para S. Lucas, uma «visita» do Senhor aos 
Seus. Maria aparece intimamente unida a esta «visita» 
do Senhor ao Seu povo. Ela é, na verdade, a morada de 
Deus entre os homens, a nova Arca da Aliança, Em Maria 
concretiza-se, de algum modo, o encontro de Deus com a 
humanidade. Ela inicia a era messiânica. É a mulher que 
assegura ao seu povo a vitória absoluta sobre o pecado e 
o mal. Esta união continuará no prolongamento da «visita» 
do Senhor a todos os homens, que é a vida da Igreja.
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Avisos Paroquiais
:: 20.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

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

:: 20-22.Dez | Fátima - Voluntariado do 10º Ano da 
Catequese, no Centro João Paulo II

:: 21-23.Dez | Condeixa - Voluntariado do 10º Ano da 
Catequese, na Casa de Saúde de Condeixa

:: 21-24.Dez | Igreja Matriz - Laudes animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

:: 21-27.Dez | Sra. de Belém - Semana da Misericórdia

:: 25.Dez | Igreja do Cardal - Missa do Galo (00h00)

:: 26.Dez | Centro Paroquial - Encontro de Natal do 
Grupo de Acólitos (10h00)

:: 26.Dez | Pinheirinho - Festa de S. Vicente :: Missa e 
Procissão (14h00)

:: 26.Dez | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 27Dez | Sra. de Belém - Jubileu dos Casais, 
Bênção das Grávidas e dos filhos nascidos no ano e 
Encerramento da Semana da Misericórdia (14h00)

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

:: 27.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com a 
Filarmónica da Ilha (18h00)


