
Domingo da Alegria
Foi-nos dito: “não vos inquieteis; 
alegrai-vos, pois a libertação está 
a chegar”. Hoje, é o terceiro do-
mingo do Advento, conhecido 
como o domingo da alegria. A 

liturgia deste domingo lembra a proximidade da inter-
venção libertadora de Deus e acende a esperança no 
coração dos crentes. O profeta Isaías interpela a natu-
reza e pede-lhe que se prepare para a acção de Deus 
em favor do Seu Povo: o deserto e o descampado, 
estéreis e desolados, são convidados a revestir-se de 
vida abundante e a enfeitar-se de flores de todas as 
formas e cores. Dessa forma, a própria natureza mani-
festará a sua alegria pela intervenção salvadora de 
Deus. Será o cenário para essa intervenção de Deus, 
destinada a levar vida nova ao Povo. Depois, a palavra 
do profeta dirige-se aos homens. Nada de desânimo, 
nada de cobardia, nada de baixar os braços: Deus aí 
está para salvar e libertar o Seu Povo. Sim! Deus está 
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aí para nos libertar, para nos dar tudo. A acção de Deus 
é excessiva, verdadeiramente transformadora e gera-
dora de vida nova em abundância. É em Cristo que 
acontece, definitivamente, essa vida nova e abundante. 
É Jesus quem irá dar vista aos cegos, fazer com que 
os coxos recuperem o movimento, curar os leprosos, 
fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos, 
anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da paz 
chegou. É este quadro de vida nova e de esperança 
que Jesus nos vai oferecer. A sua mensagem e os seus 
gestos contêm uma proposta libertadora que Deus faz 
aos homens. Jesus é a presença salvadora e liberta-
dora de Deus no meio dos homens. Neste tempo de 
espera, somos convidados a aguardar, alegremente, 
a Sua chegada, com a certeza de que Deus não nos 
abandonou, mas continua a vir ao nosso encontro e a 
oferecer-nos a salvação. Que as três grandes virtudes 
nunca desapareçam de nós e possam marcar o rumo 
dos nossos dias: a fé, a esperança e a caridade.

portuguesas, inúmeros são aqueles que não se con-
formam e estão disponíveis para partilhar e assim aju-
dar a minorar as dificuldades dos seus concidadãos”, 
afirmou Isabel Jonet, Presidente da Federação dos 

Bancos Alimentares Contra a Fome, citada no comu-
nicado. Além dos produtos básicos como leite, arroz, 
massas, enlatados e cereais, foram também doados 
nesta campanha “alimentos que permitirão alegrar a 
mesa de Natal”, como bacalhau, chouriço ou choco-
lates. A campanha que decorreu no fim-de-semana é 
prolongada online até ao dia 11, sendo possível con-
tribuir através da página www.alimentestaideia.pt.

Agencia Ecclesia

O Banco Alimentar 
Contra a Fome re-
colheu, no passado 
fim-de-semana, mais 
de 2100 toneladas 
de alimentos, com o 
contributo de cerca de 
42 mil voluntários um 
pouco por todo o país 
e nos arquipélagos. 
Pombal também aderiu 
com muitos dos nos-
sos catequizandos. Os 
alimentos vão agora 
ser distribuídos por um 
total de 2.700 institui-
ções de solidariedade 

social, abrangendo mais de 426 mil pessoas “com 
carências alimentares comprovadas, sob a forma de 
cabazes ou de refeições confecionadas”. “Os milhares 
de quilos de alimentos doados e o número de voluntári-
os envolvidos mostram que as pessoas responderam, 
uma vez mais, ao apelo, partilhando com as famílias 
que não têm pão na sua mesa. Apesar das grandes 
dificuldades pelas quais passam ainda muitas famílias 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o

Plano Pastoral

Encontro Arciprestal  de
Catequistas

O Secretariado Diocesano da Educação Cristã pro-
moveu, no passado dia 3 de Dezembro, um encontro 
de formação de catequistas, para o Arciprestado de 
Pombal. Os temas apresentados foram divididos em 
três ateliers: A Catequese e a Alegria do Encontro com 
Jesus Cristo; A Espiritualidade do Catequista; Como 
Anunciamos a Catequese. Cada tema teve, como 
ponto de partida, uma leitura bíblica. Assim, o 1º tema 
baseou-se na leitura de Jo. 1, 35-42, ficando salientada 
a frase que os discípulos perguntaram a Jesus: “Rabi 
onde moras?” Ele respondeu-lhes: “Vinde  e vereis”. 
Esta realidade de relação não é para O olhar de longe, 
mas terá de ser um encontro tu a tu. Um encontro fami-
liar. É-nos dito unicamente que Jesus convida os dois 
a irem e verem, convida-os a entrar em relação com 
Ele no concreto do Seu viver. O catequista é convidado 
a pôr-se a caminho, ir à procura seduzido pela verda-
de… procurar na posição de quem quer aprender. No 
2º tema, a leitura proposta foi a parte final da passa-
gem sobre o Caminho de Emaús. Nesta experiencia do 
encontro com Cristo vivo e ressuscitado na celebração 
da Eucaristia, o discípulo é convidado a voltar à esta-
da, a dirigir-se ao encontro dos irmãos e a testemunhar 
que Jesus está vivo e presente na história e na cami-
nhada dos homens. O objectivo foi levar o catequista a 
pensar que a espiritualidade vai muito além da oração, 
da leitura da bíblia e de outras práticas religiosas. Cada 
ocasião da nossa vida fazem parte da nossa espiritua-
lidade: “Senhor, sabes quando me sento e quando me 
levanto… Vês-me quando caminho e quando descan-
so… Onde é que eu poderia ocultar-me do teu espiri-
to?”. No 3º tema, baseado na mesma leitura bíblica, os 
catequistas foram desafiados a ver uma catequese de 
Jesus, uma catequese que é um caminho de cresci-
mento na fé e não uma proposta teórica. Acompanhan-
do os dois discípulos, no caminho de Emaús, podemos 
aprofundar a metodologia de Jesus na revelação da 
Boa Nova. Que o Senhor faça renascer em nós a Sua 
alegria para sermos capazes de encetarmos uma nova 
etapa evangelizadora marcada pela paixão de levar a 
Sua vida abundante aos outros.

Helena Cabral

Catequese no Mercado de Natal
Os catequistas e catequizandos do 10º ano da Paró-
quia de Pombal convidam a comunidade a visitar o 
Mercado de Natal e fazer uma breve visita à banca da 

catequese. Nesta banca, poderá encontrar alguns do-
ces e salgados caseiros, oferecidos pelos pais dos ca-
tequizandos. A receita da venda dos produtos expostos 
reverte a favor das actividades que os catequizandos 
irão desenvolver durante o seu último ano de prepa-
ração para receberem o Sacramento do Crisma. Por 
isso, ajude os catequistas e catequizandos e contribua, 
passando pela banca da catequese, durante este e o 
próximo fim-de-semana. Os jovens esperam por si.

Catequese Solidária em favor do
Convento do Louriçal
Os catequizandos da Paróquia de Pombal estão a pro-
mover uma recolha de bens alimentares, para oferecer 
ao Convento do Louriçal. Neste Convento, do concelho 
de Pombal, reside um grupo de religiosas, da Ordem 
de Santa Clara, que vive com algumas limitações fi-
nanceiras, uma situação que se deve, sobretudo, às 
despesas de manutenção e restauro do edifício onde 

residem. O Convento, ou Mosteiro do Santíssimo Sa-
cramento, foi mandado construir por D. João V, no sé-
culo XVII. A principal fonte de receita da comunidade 
do Mosteiro provém da venda de doces conventuais. 
Sensíveis às necessidades das Clarissas, alguns ca-
tequistas da Paróquia promoveram, no final do ano 
passado, uma campanha de angariação de alguns 
bens. A iniciativa foi bem acolhida e o mesmo grupo de 
catequistas lançou um novo desafio aos catequizan-
dos de Pombal, no sentido de ofertar bens de primeira 
necessidade à comunidade do Convento de Louriçal. A 
recolha dos bens está a decorrer até ao próximo fim-
de-semana.
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Ultreia do Movimento dos
Cursos de Cristandade

O MCC levou a efeito, no dia 2 de Dezembro, a úl-
tima Ultreia deste ano. “Este é mais do que um en-
contro de amigos: é um encontro de irmãos. Esta é a 
maneira de terminar este ano em beleza!”, dizia a Ana 
Rosa, que coordenou esta Ultreia. Depois de invocar 

o Espirito Santo, o Pe. 
Pedro Simões, que pre-
sidiu à Ultreia, apelou a 
um clima de interiorida-
de e partilha. A nossa 
irmã Maria Lopes veio 
falar-nos como tem vi-
vido o seu período pós-
cursilho, não deixando 
os ambientes onde já 
estava, mas vendo-os 
com os olhos de Jesus 
Cristo. Uma das grandes 
descobertas que ela fez 
no seu Cursilho, como 
baptizada e membro da 
grande família da Igreja 
foi a da responsabili-

dade que isso lhe traz no seu dia-a-dia, no trabalho, 
na família. “Vou buscar a minha força – dizia a Ma-
ria – na oração, mas sobretudo na Eucaristia, tendo a 
certeza que é o Espirito Santo que me conduz neste 
meu caminhar. O mais pequeno pormenor, feito com 
os olhos postos em Jesus Cristo, faz todo o sentido”. 
Mais alguns irmãos se manifestaram, mas a frase cha-
ve que mais sobressaiu foi: “Levo a minha vida fazendo 
diariamente o milagre da normalidade”. Na síntese do 
Pe. Pedro Simões, este recordou que devemos amar a 
todos os nossos irmãos, mesmo que muitas vezes eles 
tenham o rosto desfigu-
rado, e seguir o convite 
de Cristo de deixarmos 
de estar centrados em 
nós mesmos. É neces-
sário ter uma boa rela-
ção connosco, uma boa 
relação com os outros 
e uma relação intima 
e amorosa com Deus. 
Seguiu-se a Eucaristia, 
a grande manifestação 
do Amor maior. Basea-
do no Evangelho, sobre 
a cura de dois cegos, o 
sacerdote lembrou que 
também nós, muitas ve-
zes, somos cegos, por-
que nos deixamos cegar pela opressão, ódio, intrigas, 
inveja… “Sejamos criaturas capazes de dar testemu-
nho, como cristão baptizados que somos, fazendo o 
milagre da normalidade na nossa vida”. Assim o Pe. 
Pedro encerrou esta reflexão.

Helena Cabral

Oração Comunitária de
Intercessão
Realizou-se, no dia 4 
de Dezembro, mais 
um tempo de oração 
comunitária de inter-
cessão. Realiza-se, 
sempre, no primeiro 
Domingo de cada 
mês. Diante do San-
tíssimo Sacramento, 
colocamos as nossas 
intenções particulares 
e comunitárias. A exis-
tência do cristão diri-
ge-se para o Pai, no 
seguimento de Cristo, 
com a graça do Espí-
rito, na variedade das 
situações concretas. 
São extremamente variados os sentimentos das pes-
soas que oram e as formas expressivas. No entanto, 
há algumas atitudes comuns, que caracterizam cons-
tantemente a oração autêntica. O homem, diante de 
Deus, observa, antes de mais nada, a sua própria po-
breza e espanta-se, maravilhado pela infinita grande-
za e santidade de Deus. Assim, a oração é adoração, 
escuta, louvor, acção de graças e súplica por si próprio 
e pelos outros. Por isso, contamos contigo no primeiro 
Domingo de cada mês, na Igreja do Cardal, às 20h00.

O “Deus que se faz Menino”
O Papa iniciou, no dia 7 de 
Dezembro, no Vaticano, um 
novo ciclo de catequese de-
dicado à esperança cristã 
e destacou o muito que as 
crianças têm a ensinar aos 
adultos sobre esta matéria. 
Na sua reflexão, durante a 
audiência pública semanal, 
na Praça de São Pedro, Francisco focou os mais pe-
queninos, porque, mesmo diante de “muitos proble-
mas”, eles dão alento, simbolizam a “esperança”, são 
sinais de um futuro. Neste contexto, o Papa desafiou 
os peregrinos presentes na Sala Paulo VI a “descobri-
rem na vida”, e concretamente neste tempo de Natal, 
o “caminho da esperança que leva a encontrar Deus 
que se faz Menino”. Para Francisco, “a esperança é a 
virtude dos pequeninos, os adultos, os satisfeitos, não 
sabem o que é”. Aqui deu como exemplo as pesso-
as que se afastam da fé, que fecham o seu coração a 
Deus, que consideram que já não precisam dele. “Uma 
das primeiras coisas que acontecem às pessoas que 
se afastam de Deus é perderem o sorriso. Talvez se-
jam capazes de dar uma boa gargalhada, contar uma 
piada, mas falta o sorriso. Só a esperança abre esse 
sorriso!”, concluiu o Papa.

Agencia Ecclesia
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Primeira leitura (Is. 11, 1-10)
Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça 
a terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte 
com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, 
o esplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do 
Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos 
fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos 
corações perturbados: «Tende coragem, não temais: 
Aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a 
recompensa. Ele próprio vem salvar-vos». Então se abrirão 
os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos 
surdos. Então o coxo saltará como um veado e a língua do 
mudo cantará de alegria. Voltarão os que o Senhor libertar, 
hão-de chegar a Sião com brados de alegria, com eterna 
felicidade a iluminar-lhes o rosto. Reinarão o prazer e o 
contentamento e acabarão a dor e os gemidos.

Comentário
O texto desta leitura refere-se, em primeiro lugar, ao 
regresso do exílio do povo de Deus e descreve a atitude 
espiritual desses momentos numa explosão de alegria.

Segunda leitura (Tg. 5, 7-10)
Irmãos: Esperai com paciência a vinda do Senhor. Vede 
como o agricultor espera pacientemente o precioso fruto 
da terra, aguardando a chuva temporã e a tardia. Sede 
pacientes, vós também, e fortalecei os vossos corações, 
porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis 
uns dos outros, a fim de não serdes julgados. Eis que 
o Juiz está à porta. Irmãos, tomai como modelos de 
sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em 
nome do Senhor.

Comentário
Dentro de toda a história da salvação, a vida de cada um 
de nós é uma gota de água no oceano ou um instante 
no meio de todo esse tempo. A hora da última vinda do 
Senhor, a pôr o ponto final nessa história e a consumá-la 
para todos os homens e para cada um deles, há-de ser 
aguardada na paciência e na fidelidade de cada momento, 
porque o Senhor virá.

Leitura do Evangelho (Mt. 11, 2-11)
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das 
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És 
Tu Aquele que há-de vir, ou devemos esperar outro?». 
Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e 
ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são 
curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a Boa 
Nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele 
que não encontrar em Mim motivo de escândalo». Quando 
os mensageiros partiram, Jesus começou a falar de João 
às multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma cana 
agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem 
vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam 
roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que 
fostes ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e 
mais que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em 
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Avisos Paroquiais
:: 11.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Advento 
(17h00)

:: 13.Dez | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

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

:: 15.Dez | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

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

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

:: 17.Dez | Igreja do Cardal - Confissões da Catequese: 
7º Ano (09h00); 8º Ano (10h00); 9º Ano (11h00); 10º 
Ano (12h00)

:: 17.Dez | Centro Paroquial - ITER (15h00)

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

:: 17.Dez | Salão Paroquial - Encontro Sinodal da 
Catequese de Adultos (21h00)

:: 18.Dez | Capla de Sto. António - Celebração de Natal 
do 4º Ano (10h00)

:: 18.Dez | Sra. de Belém - Jubileu dos Casais, Bênção 
das Grávidas e dos filhos nascidos no ano (15h00)

:: 18.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Advento 
(16h00)

:: 18.Dez | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (18h00)

:: 18.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal do 
Município (18h00)

verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu 
ninguém maior do que João Baptista. Mas o menor no 
reino dos Céus é maior do que ele».

Comentário
O sonho de Isaías, descrito na primeira leitura, aparece 
nesta leitura realizado por Jesus. É Ele que, finalmente, 
vem anunciar a Boa Nova do seu mistério pascal, em 
que todos somos chamados a participar. Assim, o fim 
dos tempos e a sua última vinda já está, em certo modo, 
a realizar-se. Mas é preciso aguardar, na fidelidade e na 
vigilância, que ela se realize completamente.


