
Caminho de conversão
João Baptista, uma das figuras do 
Advento, aparece-nos no contex-
to da salvação, enviado pelo Pai, 
a fim de preparar os caminhos do 
Senhor. A salvação está iminente 

e é necessário que os homens estejam despertos e de 
coração sereno e acolhedor. João Baptista, que veio à 
frente do Senhor a preparar-Lhe o caminho, é a grande 
figura deste Domingo. Para nós, ele é também, hoje, 
o Precursor. E o caminho que nos aponta para nos 
levar a Jesus, ao reino dos Céus, é logo de início, a 
conversão, a penitência, o arrependimento em relação 
ao nosso pecado, aos nossos caminhos mal andados. 
João Baptista, com o seu próprio testemunho, leva-nos 
a entender a importância da simplicidade, da humil-
dade, da confiança como antecâmaras da conversão, 
para que, então, nos lancemos pelos caminhos de Je-
sus, que levam ao Pai. Só por aí se pode ir ao encontro 
do Senhor que vem; é esse o caminho do Advento. Dar 
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lugar ao arrependimento, confiando sempre na miseri-
córdia do Pai, fazer penitência de forma a moldar de 
novo o nosso coração para o bem, para a verdade, 
para o amor, são caminhos necessários para o aco-
lhimento de Jesus e da salvação que nos traz. Relem-
brando o que nos era dito no passado domingo, have-
mos de assumir, tomar sobre nós, tomar como nossos, 
os critérios e valores de Jesus. A conversão significará 
assumir Jesus Cristo na vida. João Baptista vem fazer 
isso mesmo: tendo ele assumido Jesus na sua vida, 
ajuda agora os seus irmãos a abrir-Lhe o coração e 
a preparar a Sua vinda. Jesus é o Salvador de todos 
os homens. E vem por cada um e para cada um de 
nós. Ao celebrarmos a Incarnação, celebramos a reali-
dade de um Deus que Se faz homem, que assume, Ele 
próprio, toda a Humanidade. Ninguém fica de fora da 
vontade salvífica de Deus. “A vontade d’Aquele que me 
enviou é esta: que Eu não perca nenhum dos que me 
deu”, diz-nos o próprio Jesus... para sempre.

tem proposto uma reflexão que nos desafia a sairmos 
do comodismo e a aceitar a “provocação” de cada 
tempo litúrgico. Este ano, o tempo de Advento começa 
praticamente no final do Jubileu da Misericórdia. No 
documento que orienta a Leccio Divina deste período, 
o nosso Bispo, D. Virgílio, lembra que ainda estamos 

a viver sob os ecos espirituais 
muito fortes do Ano Santo. “Este 
itinerário é também vivido à luz 
do convite diocesano que este 
ano nos é feito e que vai no 
sentido de nos esforçarmos por 
caminhar juntos na avaliação de 
todo o triénio anterior que com-
preendeu o último Plano Pasto-
ral Diocesano, por forma a lan-
çarmos as bases da construção 
do próximo Plano”, concluiu. 
Também a Palavra de Deus nos 

inspira a este compromisso de nos envolvermos na 
vida diocesana, porque somos Igreja de Jesus Cristo 
que se configura como um corpo. Inspirados por ela, 
percebemos a importância de fazermos caminho jun-
tos, incarnando, na nossa vida, Jesus que vem e que 
nos reúne em caminho para o Pai.

O Advento, período que antecede o Natal, já chegou e 
com ele a proposta semanal de Lectio Divina, na Igre-
ja do Cardal. Assim, todos os domingos, às 17h00, 
dirija-se à Igreja do Cardal e venha preparar-se inte-
riormente para a chegada do nosso Salvador. Para o 
ajudar nesta caminhada, poderá adquirir a publicação 
que a Diocese lançou e rezar em 
qualquer contexto… em comuni-
dade, em família, no conforto do 
lar, em pequenos grupos, indi-
vidualmente... A Lectio Divina, 
tão importante na vida da I-
greja, ganhou um novo e rápido 
incremento depois do Concílio 
Vaticano II. A modalidade mais 
apreciada pelos cristãos é aque-
la que, habitualmente, é exerci-
tada na nossa paróquia, no Ad-
vento e na Quaresma: um grupo 
de cristãos reúne-se num local de culto, para fazer Lec-
tio Divina. Um dos momentos importantes é a partilha 
de cada membro do grupo. Segundo as sugestões da 
publicação da Diocese, são indicadas etapas próprias 
de uma verdadeira “peregrinação”. Um itinerário que 
não é só pessoal, mas também comunitário. A Diocese 
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Caminheiros plantam árvores
no BioParque

A convite da Câmara Municipal de Pombal e para co-
memorar o Dia da Floresta Autóctone, os caminheiros 
do Agrupamento 674 de Pombal passaram a manhã 

do passado sábado no BioParque da Charneca, plan-
tando árvores de carvalho. Esta iniciativa teve como 
principal objectivo a plantação de árvores autóctones 
numa área municipal, que será o futuro BioParque de 
Pombal, espaço onde se poderão vir a realizar activi-
dades ao ar livre.

Sandra Carlos

Laboratório de Fé
O portal “Laboratório de Fé” convida a encontrar neste 
Advento “um tempo preenchido pelo silêncio”, tendo 
Maria como modelo. “Neste ano pastoral, vamos apro-
fundar a temática da fé contemplada, tendo Maria de 
Nazaré como modelo prioritário de fé e de contempla-
ção. Para isso, começamos com uma característica 
essencial da fé contemplada: o silêncio. Esta é uma 
atitude que envolve toda a vida de Maria. Ela é ‘mãe do 
silêncio’”, explica a página de internet “Laboratório da 
Fé”, projeto criado há quatro anos pelo Arciprestado de 
Braga para incentivar as pessoas a uma caminhada de 
(re)descoberta e renovação cristã. Num tempo em que 
a “predominância digital” carece de silêncio e afasta 
a possibilidade de contemplação, o portal propõe “um 
tempo preenchido pelo silêncio”. Ao silêncio vazio de 
sentido que “parece dominar a vida das pessoas e da 
sociedade, contrapomos o silêncio luminoso, aquele 
“que corresponde ao mistério da vida, ao significado 
transcendente do destino, não apenas de Maria, mas 
do seu divino Filho, ao destino de todas as pessoas”, 
explica o portal. O silêncio contemplativo “permite-nos 
encontrar a paz e a novidade que nos faz ver, com 
olhos novos, a maravilhosa obra de Deus no mundo. 
Um silêncio que brota da interioridade e para ela enca-
minha como ‘lugar’ primeiro do encontro com o próprio 
ser e com Deus”.

Agencia Ecclesia

O início do Advento e a Coroa
O Advento é um dos tempos do Ano Litúrgico que nos 
convida a prepararmo-nos interiormente para a che-
gada do Natal. Este período é acompanhado, simbo-
licamente, pelo acto de acender as velas da Coroa do 
Advento, em cada domingo. Na Igreja do Cardal e nas 

Capelas, semanalmente, será acesa uma vela que nos 
irá marcar a caminhada de preparação para o Natal, 
deixando-nos iluminados interiormente para celebrar 
no coração a Incarnação do Filho de Deus, Jesus Cris-
to. A primeira vela foi acesa na celebração da Eucaris-
tia de domingo passado. Desde a sua origem, a Coroa 
do Advento possui um sentido especificamente religio-
so e cristão: anunciar a chegada do Natal, sobretudo 
às crianças, ajudar na preparação para a celebração 
do Santo Natal, suscitar a oração em comum, mostrar 
que Jesus Cristo é a verdadeira luz, o Deus da Vida 
que nasce para a vida do mundo. O lugar mais natural 
para o seu uso é família, embora se tenha generaliza-
do mais o seu uso nas Igrejas, durante este tempo.

Encontro da Escola Paroquial de Pais
O segundo encontro da Escola Paroquial de Pais do 
6º ano, cuja temática incidiu sobre o Nascimento de 
Jesus Cristo, o Filho de Deus feito Homem que vem 
para salvar o povo dos seus pecados e realizar as pro-
messas do Pai, cumprindo assim as sagradas escritu-
ras, realizou-se na semana passada. O Nascimento de 
Jesus marcou a História. Mas, qual terá sido a razão, 
qual a causa que levou a isso? Foram perguntas que 
serviram de início à reflexão, dando seguimento a uma 
pergunta com maior interesse: qual a importância que 
nós cristãos damos ao nascimento de Jesus?... O tem-
po do Advento, que agora se inicia, é um período que 
convida à reflexão, à introspecção, ao recolhimento 
interior, na tentativa de dar resposta a esta pergunta. 
Neste caminho, existem duas figuras de extrema im-
portância e que nos podem ajudar. São elas: João Bap-
tista, que nos apela à conversão, a uma mudança de 
vida, a melhorar as nossas atitudes, gestos, palavras 
enfim a “arrumar” o nosso coração, a “deixar espaços 
amplos”, para melhor acolher este Jesus que nasce e 
vem ao nosso encontro para nos mostrar o amor mise-
ricordioso do Pai; e Maria, aquela que recebe a visita 
do anjo Gabriel, que lhe diz que Deus a escolheu para 
ser mãe do Seu Filho; aquela que sem saber muito 
bem como iria isso acontecer aceita esta missão que 
Deus lhe confia; aquela que rejubila dando a Deus todo 
o louvor e Glória. No final do encontro, concluiu-se que, 
à semelhança de João Baptista e de Maria devemos, 
neste Natal, exultar e dar graças a Deus por este Me-
nino que nasce e vem ao nosso encontro, Ele que é o 
Caminho, a Verdade que Liberta e a Palavra eterna de 
Deus que nos dá Vida.

Ana Neves
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Cardal acolheu Festa da Palavra

Visite o Site da Paróquia de Pombal
na Internet

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos,

Fotos, Boletim, Apresentações do Cardal,
Newsletter.

As crianças que frequentam o 4º ano da Catequese, na 
cidade de Pombal e nas Capelas de Vicentes e Ponte 
da Assamaça, receberam, no passado domingo, a sua 
Bíblia, na Igreja do Cardal. A Festa da Palavra decor-
reu durante a Eucaristia das 10h30, na Igreja do Car-

dal. No total, a comunidade assistiu à distribuição de 
cerca de uma centena de Bíblias, que irão ser usadas 
pelos seus novos e pequenos leitores. O primeiro de-
safio que o nosso pároco lançou aos catequizandos foi 
o de ler o Evangelho segundo São Lucas, até ao Natal. 
O objectivo foi também conhecer um pouco da infância 
de Jesus. Depois de fazer uma breve explicação sobre 
o que é a Bíblia e o seu significado para os discípulos 
de Cristo, o Pe. João Paulo lembrou aos presentes que 
está na hora de nos “levantarmos do sono”, como re-
feriu São Paulo na sua Carta aos Romanos. Estando a 
salvação cada vez mais perto devemos estar vigilantes 

e prepararmo-nos interiormente para a chegada dos 
dias da luz. E isto, porque, no entender do sacerdote, 
“não basta dizer que somos cristãos, devemos assu-
mir Jesus Cristo nas nossas vidas”. Assumir significa 
“tomar como seus” os critérios do Salvador. E para co-
nhecer melhor os critérios que devem nortear a nossa 
vida devemos ler a Palavra de Deus. O Pe. João Paulo 
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Plano Pastoral

deixou um desafio: 15 minutos diários de leitura. De 
acordo com as contas do nosso Pároco, com este tem-
po qualquer pessoa consegue ler toda a Bíblia durante 
um ano. “É importante 
ler e conhecer, porque o 
livro sagrado é o funda-
mento da nossa fé e re-
ligião”, sublinhou. Mas o 
Pe. João Paulo não foi o 
único a explicar à assem-
bleia a importância de ler 
e conhecer a Palavra de 
Deus. Os catequizandos 
do 4º ano também deram 
a sua contribuição. Assim 
e passando a enumerar 
pela mesma ordem que 
foi recordado no domingo 
passado, a Bíblia é: “luz”, porque nos livra do caminho 
das trevas; ela é: “pão”, porque alimenta e, como cris-
tãos, não podemos viver sem nos alimentarmos da Pa-
lavra de Deus; é “água”, porque sacia a nossa sede de 

amor e felicidade; é “vida nova”, ou seja, a certeza da 
ressurreição, é “anúncio”, porque somos responsáveis 
por anunciar a Palavra a todos os que nos rodeiam; e, 
por fim, é “cruz”, porque foi na cruz que Jesus Cristo 
nos deu a vida eterna.
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Primeira leitura (Is. 11, 1-10)
Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento 
brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito do 
Senhor: espírito de sabedoria e de inteligência, espírito 
de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e 
de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não 
julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir 
dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças 
rectas os humildes do povo. (...) O lobo viverá com o 
cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito; o bezerro e o 
leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. 
A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão 
lado a lado; e o leão comerá feno como o boi. A criança de 
leite brincará junto ao ninho da cobra e o menino meterá 
a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal nem 
a destruição em todo o meu santo monte: o conhecimento 
do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito 
do mar. (...)

Segunda leitura (Rom. 15, 4-9)
Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para 
nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação 
que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da 
paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os 
mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, 
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos 
acolheu, para glória de Deus. (...) Os gentios dão glória a 
Deus pela sua misericórdia, como está escrito: «Por isso 
eu Vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do 
vosso nome».

Leitura do Evangelho (Mt. 3, 1-12)
Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto 
da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está perto o 
reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao 
dizer: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste 
tecida com pêlos de camelo e uma cintura de cabedal 
à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel 
silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a 
Judeia e de toda a região do Jordão; e eram baptizados por 
ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver 
muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu baptismo, 
disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da 
ira que está para vir? Praticai acções que se conformem ao 
arrependimento que manifestais. Não penseis que basta 
dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu vos digo: Deus 
pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado 
já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que 
não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu baptizo-
vos com água, para vos levar ao arrependimento. Mas 
Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu 
e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-
vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: 
há-de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a 
palha, queimá-la-á num fogo que não se apaga».

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

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

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

:: 06.Dez | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
MCC (21h00)

:: 07.Dez | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

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

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

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

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

:: 08.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal da 
Misericórdia (18h00)

:: 09.Dez | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h00)

:: 10.Dez | Igreja do Cardal - Confissões de Advento 
da Catequese: 4º ano (09h30); 5º ano (10h30); 6º ano 
(11h30)

:: 10.Dez | Salão Paroquial - Encontro de Formação dos 
Ministros da Comunhão (15h00)

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

:: 11.Dez | Santorum - Festa de N. Sra. dos Anjos :: 
Missa (14h00)

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

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

Comentário
João Baptista veio à frente do Senhor a preparar-Lhe o 
caminho. É a grande figura deste Domingo. O caminho que 
nos aponta para nos levar a Jesus, ao reino dos Céus, é a 
conversão, a penitência, o arrependimento em relação aos 
nossos caminhos mal andados, para que nos lancemos 
pelos caminhos de Jesus, que levam ao Pai.


