
Um caminho novo
Começou um caminho, sempre 
subindo, com os olhos colocados 
na salvação. “Chegou a hora de 
nos levantarmos do sono, porque 
a salvação está agora mais perto 

de nós”, diz-nos São Paulo, na segunda leitura deste 
domingo. Façamo-nos ao caminho e andemos com 
dignidade, revestidos das “armas da luz”. E deixemos 
uma palavra-chave no coração: vigiar. A liturgia do 
primeiro domingo do Advento apresenta-nos um con-
vite à vigilância. Mas, vigilância sobre o quê? Não 
basta assumirmo-nos como cristãos para estarmos no 
caminho da salvação?... A palavra “assumir” significa 
“tomar sobre si” ou “tomar como seu”. Assumirmo-nos 
como cristãos significará tomar sobre nós ou como 
nossos os critérios e os valores de Cristo. Mas, fazê-
lo na vida, no quotidiano, em todas as circunstâncias, 
contextos ou situações. Significa que abandonamos 
o comodismo, a passividade, os desleixos, as rotinas 
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velhas, os silêncios diante da mentira e da injustiça. 
Significa que plasmamos na nossa existência a miseri-
córdia do Pai – Jesus Cristo. Ele vem para nos abrir as 
portas da plenitude e nós, seja com o pressentimento, 
certeza ou evidência da Sua vinda, somos convidados 
a caminhar para Ele, a estarmos atentos e vigilantes, 
preparados para O acolher e responder aos Seus de-
safios. A vinda de Cristo tem de se manifestar pelas 
consequências na nossa vida. Os “últimos tempos” 
começaram quando Jesus deixou o mundo e encarre-
gou os discípulos de serem testemunhas da salvação 
diante dos homens. E nós estamos a viver esses “úl-
timos tempos” antes da vinda de Jesus, pois o nosso 
Baptismo nos fez nascer para esta nova realidade de 
uma vida nova. São Paulo pede-nos que acordemos 
para essa vida nova, enquanto esperamos o Senhor 
que vem. Quando Ele chegar, deve encontrar-nos des-
pidos do homem velho e revestidos do homem novo, 
vivendo na fé, no amor, no serviço.

muitos outros irmãos foram alguns exemplos realçados 
pelo nosso bispo. Mas esse trabalho só fica completo 
se continuarmos a ajudar os irmãos a atravessar as 
portas santas (Jesus Cristo), através das quais che-
gam ao Pai Misericordioso. E, pegando um pouco no 
Evangelho do dia, que nos reportava para o momento 
em que Jesus estava na cruz e era escarnecido por 

todos, D. Virgílio lembrou 
que, ainda hoje, muitos 
zombam dos seguidores de 
Cristo, principalmente dos 
que defendem a vida, as 
crianças, os idosos e os po-
bres. Por último e porque no 
mesmo domingo a Pastoral 
da Família e os Cursilhos 

de Cristandade realizaram a sua peregrinação à Porta 
Santa, D. Virgílio pediu à Pastoral da Família para ser 
mais incisiva junto das famílias da Diocese, principal-
mente as que estão feridas nas suas relações. E no 
mesmo dia, o Papa Francisco, em Roma, agradeceu a 
todos os que contribuíram para o sucesso do Jubileu 
e pediu a intercessão da Virgem Maria, para que “nos 
ajude a conservar no coração e a fazer frutificar os 
dons espirituais do Jubileu da Misericórdia”.

Milhares de fiéis da diocese de Coimbra testemu-
nharam o encerramento do Ano Jubilar da Miseri-
córdia, celebrado, no domingo passado, em todo o 
mundo. Um dia marcante que certamente irá permane-
cer no coração de todos os que participaram nas cele-
brações programadas para este dia. Em Coimbra, a 
“festa” de encerramento deste “grande ano” terminou 
com a celebração da Euca-
ristia, presidida por D. Virgí-
lio Antunes. O nosso pastor 
começou por admitir que a 
Igreja e os seus fiéis nunca 
mais serão os mesmos. Este 
ano jubilar permitiu ver, de 
uma forma mais intensa, a 
misericórdia de Deus. “Aju-
dou-nos a compreender quem somos, como devemos 
agir e como devemos tratar os outros”, se queremos 
seguir a Igreja e o Evangelho. “Quem entrou pela Porta 
Santa da Misericórdia e se deixou vencer por fora e 
por dentro” deu um passo muito importante na sua 
caminhada de fé, porque “assumiu um novo modo de 
estar com Deus e com os irmãos”. Para a Igreja, o Ano 
Santo também marca uma mudança de perspectiva de 
futuro. A relação com as franjas da sociedade e com 
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Catequeses da Fé
No domingo dia 6 de Novembro, os catequizandos 
do 6º ano iniciaram uma caminha de 6 encontros que 
compõe as Catequese da Fé. Neste primeiro encontro, 
tomou-se consciência que Deus desde sempre vem ao 
encontro do seu povo, e muitos são os relatos bíblicos 
que o comprovam, tendo este encontro atingindo a sua 
plenitude quando Deus envia o Seu Filho, Jesus Cristo. 
Desta relação entre o homem e Deus nasce a fé. A fé 
é um dom que Deus nos oferece quando vem ao nos-
so encontro; é a nossa resposta de amor ao amor de 
Deus, que conduz a uma relação de amizade, na qual 
a confiança e a certeza vão aumentando, à medida que 
esta relação se vai tornando mais profunda. É nela que 
encontramos o sentido da vida e o caminho da espe-
rança para a eternidade. Só assim, alcançaremos a 

salvação de Deus e, ao partilharmos a Sua vida, pode-
remos “saborear”, neste mundo, um pouco daquilo que 
será o Céu. No passado domingo, decorreu o 2º en-
contro e teve como temática: Deus, o nosso Único Se-
nhor, que é o centro do Universo e o Criador de todas 
as coisas as visíveis e as invisíveis, tudo fruto de um 
grande Amor que Deus tem por todos nós. Tudo o que 
existe é dom, um tesouro que Deus criou e nos ofere-
ce, devendo nós cuidar com muito respeito e fazendo 
da nossa vida um hino de louvor a Deus, agradecendo 
por tudo o que Ele faz por cada um de nós. O tesouro 
que nos é confiado não é só nosso: temos a missão e 
o dever de o levar aos outros, para que aqueles que 
não O conhecem possam fazer o caminho de encontro 
com Deus. Os catequizandos reflectiram ainda que é 
Jesus, o Filho de Deus, que vem mostrar o rosto do 
Pai; é Ele que nos ensina a falar com Ele. Jesus mos-
tra, através da Sua vida, por meio de gestos, palavras, 
acções, o amor misericordioso de Deus, capaz de dar 
a todos a vida, a liberdade e a oportunidade de voltar… 
acolhendo-nos num forte abraço paternal e pronto para 
fazer festa. Terminámos o encontro dizendo que Deus 
é o Pai que ama com um amor universal, ama bons e 
maus, justos e pecadores, é misericordioso e quer a 
salvação de todos.

Ana Isabel

Campanha de Natal da Cáritas
A Cáritas Portuguesa promove, até Janeiro, a sua 
campanha de Natal ‘10 Milhões de Estrelas’ de 2016, 
promovendo uma recolha de fundos e acções de sen-
sibilização em favor da paz. “Já não queremos Natais 
que sejam só para consumir, para anestesiarmos a 
nossa consciência fazendo o bem, esquecendo de-
pois, a 26 de Dezembro, que temos de continuar a ser 
responsáveis uns pelos outros”, disse Eugénio Fonse-
ca, presidente da organização, à Agência ECCLESIA. 
O tema esteve em debate, no Conselho Geral da Cá-
ritas Portuguesa, que decorreu em Fátima a semana 
passada. A operação natalícia, que chegou a Portugal 
em 2003, convida todos a adquirir uma vela, pelo va-
lor simbólico de 1 euro, recolhendo fundos para apoiar 
pessoas e famílias em situação de pobreza, através 
de projectos nacionais e internacionais. O presidente 
da organização católica observou que a “a rotina” não 
“desvaneça o interesse do povo português” e, neste 
contexto, incentivou ao empenho “numa reflexão pes-
soal”. “Vamos pôr as nossas velas nas janelas das 
nossas casas para que, se passarem José, Maria e o 
Menino, que são pobres, os excluídos de hoje – abra-
mos a porta e os coloquemos à mesa com dignidade”, 
desenvolveu. Eugénio Fonseca acrescenta que esse 
colocar à mesa é “proporcionar condições de vivência 
de Natal dignas”, alertando para as situações que, mui-
tas vezes, “até tornam as pessoas mais humilhadas”. 
D. José Traquina, membro da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e Mobilidade Humana, que acompanha 
a instituição católica, destacou que a operação ‘10 
Milhões de Estrelas’ “tem dado bons frutos a favor de 
muitas situações” e recordou, por exemplo, o trabalho 
que tem sido feito no Líbano com “famílias, idosos, 
crianças, apoio a refugiados”, em cooperação com a 
Cáritas local. O Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 
contou com a presença de dezanove das vinte Cári-
tas Diocesanas que o constituem. No comunicado final 
enviado à Agência ECCLESIA, a organização informa 
que “aprovou, por unanimidade”, o Plano Estratégico 
da Cáritas em Portugal – ‘Uma Só Família Humana’ 
– para o período 2017-2020, bem como o Plano de 
Actividades e o Orçamento Previsional da Cáritas Por-
tuguesa para o próximo ano. Na reunião, foram apre-
sentados os resultados da campanha ‘Cáritas Ajuda 
as Vítimas dos Incêndios em Portugal’, que angariou 
311 856,67€ para “apoiar projectos de reconstrução/
reabilitação de habitações de pessoas em situação 
de pobreza e de recuperação dos meios de sobrevi-
vência”. “Ainda no âmbito dos incêndios, o Conselho 
deixou uma nota para a importância da intervenção da 
Cáritas ao nível da prevenção, para que “não se repita 
anualmente este flagelo”. O encontro concluiu-se com 
a Eucaristia de envio da chama de Natal às dioceses 
portugueses para a campanha ‘10 Milhões de Estre-
las’. “Este gesto ajuda também a que todos sintam 
unidos no mesmo projecto. Une, numa iniciativa que 
tem uma origem n’Aquele que é a luz do mundo e que 
veio a este mundo trazendo o Seu amor, que é o amor 
Cáritas”, disse D. José Traquina.

Agência Ecclesia

Sábado, 3 de Dezembro, das 09h30 às 12h30,
no Salão Paroquial

Assembleia Arciprestal de 
Catequistas
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Ser voluntário além-fronteiras
A Paróquia de Pombal, em colaboração com os cate-
quistas do 3º Sector, promoveu, na semana passada, 
uma palestra sobre o voluntariado. O serão, que aca-
bou por ser um momento de conversa entre os orado-
res convidados e a assistência, era dirigido aos jovens 
que estão a preparar-se para receber o Espírito Santo. 

A palestra dirigia-se aos jovens que estão a frequentar 
os três últimos anos da sua caminhada da Catequese, 
rumo ao Sacramento do Crisma. Depois do sucesso 
do evento do ano passado, a Equipa Coordenadora do 
3º Sector e o nosso Pároco decidiram repetir a dose e 
proporcionar uma noite diferente com quatro pessoas 
que já fizeram voluntariado junto dos refugiados, em 
Itália, e nas comunidades mais pobres do Brasil. Os 
professores universitários João e Jacinta Paiva (casa-
dos) foram os primeiros intervenientes. Residentes em 
Coimbra, os docentes partilharam as suas motivações 
pessoais e o que mudou nas suas vidas, após uma 
curta passagem pelo campo de refugiados de Rabusa, 
na Sicília, Itália. Sensibilizados pelos sucessivos ape-
los do Papa Francisco, os voluntários viveram e pre-
senciaram situações difíceis de transmitir em palavras 
– histórias dramáticas de luta pela sobrevivência. Mas, 

a chegada à Europa nem sempre é sinónimo de salva-
ção para os refugiados. João e Jacinta confessaram 
que ouviram relatos de histórias de pessoas que são 
escravizadas, quer no trabalho laboral, quer através de 
redes de prostituição; muitas crianças desaparecem 
misteriosamente, entre muitas outras situações. Em 
Itália, os nossos voluntários eram responsáveis pela 
ocupação do dia-a-dia de um grupo de cerca de 40 
refugiados. A aproximação não foi fácil e encontraram 

muitas resistências que foram sendo vencidas com o 
tempo. No regresso a Portugal, João e Jacinta perce-
beram que não conseguiram mudar o mundo, nem a 
guerra e muito menos a fome que afecta muitos paí-
ses de origem daquelas pessoas. Mas, a sua forma de 
ver o outro mudou… e a vida ganhou outro sentido. E 
porque são cristãos, os dois professores universitários 
procuraram mostrar aos receptores das suas mensa-
gens (maioria muçulmanos) que o “cristão é aquele 
que faz tudo pelo irmão, como outros voluntários, mas 
faz de um modo completamente diferente, no respeito 
pela pessoa humana e pelo meio que o rodeia”. “Ser 
cristão é ser alguém que respeita e acolhe, mas pode 
sugerir um caminho melhor para os outros”, acrescen-
taram. Sobre o tema em si do voluntariado, João Paiva 
procurou sempre, nas suas palavras, provocar a assis-
tência para aquilo que é realmente o trabalho de um 
voluntário. Não deve ser encarado como algo que está 
na moda ou que vai engrandecer o currículo pessoal, 
mas algo que vem das suas entranhas e do seu cora-
ção. A palestra encerrou com os testemunhos de duas 
jovens do concelho de Pombal, Rute e a Margarida, 
que fizeram voluntariado no Brasil. Durante um mês vi-
veram em Chapadinha, no Estado do Maranhão, junto 

das comunidades mais pobres daquela zona. De uma 
forma diferente do casal, que passou um mês junto dos 
refugiados, estas jovens levavam na sua bagagem a 
missão da evangelização. Porém, e se à primeira vista 
a missão não era difícil, depressa encontraram muitos 
imprevistos, alguns impensáveis, como a falta de água 
para tomar, por exemplo, um duche. A localidade não 
dispõe de serviço de água e saneamento e os rios 
são propriedade dos grandes fazendeiros que apenas 
permitem o acesso por “especial favor”. As estradas 
são feitas de pequenos carreiros e a eletricidade não 
existe. Com um panorama destes, os voluntários foram 
obrigados a improvisar muitas vezes e adaptarem-se 
às realidades sociais e económicas locais. No regresso 
a Portugal, a Rute e a Margarida trouxeram o sorriso 
contagiante daquele povo e alguns momentos ines-
quecíveis, como as festas que as comunidades promo-
viam sempre que chegava a Cruz à Capela da aldeia. 
E tal como aconteceu com o João e a Jacinta Paiva, 
também a Rute e a Margarida regressaram com uma 
visão diferente do mundo e, ainda hoje, agradecem a 
Deus, sem cessar, por terem nascido num país onde é 
possível viver com dignidade.
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Primeira leitura (Is. 2, 1-5)
Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de 
Jerusalém: Sucederá, nos dias que hão-de vir, que o 
monte do templo do Senhor se há-de erguer no cimo das 
montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão 
todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: 
«Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do 
Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós 
andaremos pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei e 
de Jerusalém a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio 
das nações e árbitro de povos sem número. Converterão 
as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. 
Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se 
hão-de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, 
caminhemos à luz do Senhor.

Comentário
Isaías é o profeta do Advento. Desde este primeiro dia, ele 
aponta para o monte elevado, no cimo do qual aparece 
o Templo do Senhor, lugar simbólico do encontro de 
Deus com o seu povo no reino de Deus, onde reina a paz 
perpétua. Anunciam-se, assim, desde já, a última vinda 
do Senhor e as próximas solenidades da manifestação 
do Filho de Deus no meio dos homens, para onde nos 
encaminhamos. Qualquer dessas vindas do Senhor há-de 
congregar os homens na paz.

Segunda leitura (Rom. 13, 11-14)
Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou a hora 
de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora 
mais perto de nós do que quando abraçámos a fé. A noite 
vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras 
das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos 
dignamente, como em pleno dia, evitando comezainas e 
excessos de bebida, as devassidões e libertinagens, as 
discórdias e ciúmes; não vos preocupeis com a natureza 
carnal para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do 
Senhor Jesus Cristo.

Comentário
É preciso conservar sempre a consciência de que o Senhor 
vem, de que a sua vinda está agora mais perto ainda do 
que no momento em que, pelo baptismo, entramos na 
comunidade do povo de Deus. Cada ano nos leva mais 
ao encontro do Senhor que vem. Foram as palavras da 
segunda parte desta leitura que decidiram S. Agostinho a 
dar o passo decisivo da sua conversão.

Leitura do Evangelho (Mt. 24, 37-44)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como 
aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda 
do Filho do homem. Nos dias que precederam o dilúvio, 
comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, 
até ao dia em que Noé entrou na arca; e não deram por 
nada, até que veio o dilúvio, que a todos levou. Assim será 
também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que 
estiverem no campo, um será tomado e outro deixado; 
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma 
será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não 
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Avisos Paroquiais
:: 27.Nov | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (14h00)

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

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

:: 02.Dez | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 03.Dez | Salão Paroquial - Encontro Arciprestal de 
Catequistas (09h30)

:: 03.Dez | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (17h00)

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

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

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

sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: 
se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria 
o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua 
casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na 
hora em que menos pensais, virá o Filho do homem.

Comentário
Com o Advento, começa a organização do ciclo anual das 
leituras e, de maneira geral, de toda a liturgia. O evangelista 
donde são tiradas, ao domingo, as leituras, ao longo deste 
ano, não havendo razões especiais em contrário, é S. 
Mateus. Sublinha ele de modo muito especial, que Jesus 
é o Messias, Aquele que realiza em Si tudo o que estava 
predito a seu respeito no Antigo Testamento. Assim, ele 
nos aponta hoje aquela atitude fundamental do cristão, 
sobretudo no Advento, que tanto faltou a muitos dos 
homens de antes de Cristo: a vigilância, própria de quem 
está à espera para dar acolhimento.

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral


