
Em nós e por nós
Esse Jesus que esperamos é o 
“Deus que vem ao encontro dos 
homens”, para lhes oferecer a 
salvação. A festa do Natal que se 
aproxima deve ser o encontro de 

cada um de nós com este Deus. Esse encontro só será 
possível se tivermos o coração disponível para O aco-
lher e para abraçar a proposta que Ele nos veio fazer. 
Com frequência, o Natal é a festa do consumismo, 
das prendas obrigatórias, da refeição melhorada, das 
tradições familiares que têm de ser respeitadas mesmo 
quando não significam nada… Então, perguntemos: o 
meu Natal – este Natal que estou a preparar no meu 
coração – é uma celebração pagã ou um verdadeiro 
encontro com esse Deus libertador, cuja proposta de 
salvação estou interessado em escutar e acolher? A 
figura de Maria é muito importante para quem prepara 
o Natal: é a figura que está sempre disponível para 
escutar os apelos de Deus e que lhes responde com 
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um “sim” de disponibilidade total. É esse “sim” e essa 
disponibilidade que tornam possível a presença salva-
dora de Deus no mundo. Também nós devemos as-
sumir a mesma atitude de disponibilidade aos desafios 
de Deus, tornando-nos capazes de dizer todos os dias 
“sim”, de forma a que, através de nós, Deus possa nas-
cer no mundo e salvar os homens. Do encontro com 
Jesus, deve resultar o testemunho. Tendo recebido a 
Boa Nova da salvação, os seguidores de Jesus de-
vem levá-la a todos os homens e fazer com que ela se 
torne uma realidade libertadora em todos os tempos e 
lugares. Ser cristão é ser chamado a testemunhar no 
mundo essa proposta de vida nova e de liberdade. Não 
se trata de aceitar umas fórmulas de fé antigas nem de 
estudar nos livros uma doutrina filosófica ou teológica. 
Trata-se de trazer ao mundo uma proposta viva, trans-
formadora, libertadora, da qual damos testemunho 
com palavras e gestos concretos. Jesus não vem nem 
nunca agirá sozinho. Ele fá-lo connosco.

vários cursos de direcção na Irlanda, no Brasil, na Hun-
gria, em Portugal e Espanha. O nome do coro, uma 
combinação da língua portuguesa e da língua gaélica, 
representa a diversidade cultural do grupo. Em gaé-

lico, a palavra “nua” significa novo, fresco e puro. Em 
português, a mesma palavra significa despida. Desta 
forma, por “voz nua” pode entender-se “voz pura” ou 
“voz sem instrumentos”. Em 2015, o grupo lançou “Na-
tivitas”, um álbum de Natal e Brevis, como amostra do 
seu brilhante trabalho. Hoje, dia 18 de Dezembro, pe-
las 18h00, a música regressa à Igreja do Cardal com o 
Coro Municipal Marquês de Pombal, o Coro do Orfeão 
de Paços de Ferreira e o Coro do Orfeão de Viseu.

A Santa Casa da Misericórdia de Pombal promoveu, 
no passado dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Con-
ceição, um Concerto de Natal, na Igreja do Cardal. O 
concerto contou com a presença do Coro de Câmara 
“Voz Nua”, de Aveiro. Com a Igreja do Cardal comple-
tamente cheia, o grupo coral encantou, com temas 
clássicos como o “Ave Maria”. Entre os presentes, no 
público, estavam, entre muitos outros, os membros dos 
órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia e o seu 

Provedor, Joaquim Guardado. A “Voz Nua” é um coro 
de Câmara, sob a direcção da fundadora e maestrina 
“Aoife Hiney. A jovem maestrina concluiu o Mestrado 
em Música na Universidade de Aveiro. Participou em 
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Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o

Plano Pastoral

Adoração ao Santíssimo
pelas Vocações

O Grupo de Acompanhamento Vocacional de Pombal 
deslocou-se, no passado domingo, a Coimbra, mais 
concretamente à Igreja de São Tiago (Santuário das 
Vocações), para rezar pelas vocações. A adoração ao 
Santíssimo pelas vocações teve início há quatro anos 

e é assegurada dia-
riamente, inclusive 
fins-de-semana, entre 
as 08h00 e as 20h00, 
por várias pessoas 
de toda a Diocese. A 
Paróquia de Pombal 
é responsável pelo 
segundo domingo de 
cada mês, entre as 
16h00 e as 18h00, 
e está representada 
por membros do Gru-
po de Acompanha-
mento Vocacional. O 
grupo convida todas 
as pessoas que se 
queiram juntar a este 
momento único de 
oração a deslocarem-

se a Coimbra, para juntar a sua voz a outras tantas que 
pedem, de forma incansável, pelas vocações, princi-
palmente de jovens que queiram abraçar o sacerdócio. 
Mas, no caso de não conseguir ir ao domingo à tarde, 
poderá participar nesta corrente de oração em qual-
quer hora do dia, durante a semana. Se se deslocar a 
Coimbra, faça um pequeno desvio até à Igreja de São 
Tiago, faça um pouco de companhia ao Senhor e reze, 
em silêncio, por todas as vocações. Esta iniciativa da 
Diocese de Coimbra completa, no próximo dia 10 de 
Janeiro, quatro anos. O momento será assinalado com 
uma celebração eucarística presidida pelo nosso bis-
po, D. Virgílio.

Charneca celebrou a Festa de
N. Sra. da Conceição
No passado dia 8 
de dezembro, dia da 
Imaculada Concei-
ção da Virgem Maria, 
a Charneca foi o pal-
co de mais uma fes-
ta em honra da sua 
padroeira. A celebra-
ção da Eucaristia foi 
presidida pelo nosso 
pároco, Pe. João 
Paulo Vaz, contando 
ainda com a presen-
ça do Diác. Rodolfo 
Albuquerque. Esta 
celebração permitiu-
nos relembrar todo o significado de Nossa Senhora da 
Conceição. Após a celebração, foi vendido um andor 
de bolos e iniciou-se um festival de sopas. Cerca de 
170 pessoas puderam, assim, participar numa tarde de 
convívio, onde a partilha e amizade foram o elemento 
central, indo assim ao encontro de alguns dos valores 
fundamentais da nossa Igreja. O nosso agradecimen-
to a todos os que contribuíram e ajudaram. Fica ainda 
esta citação de Madre Teresa de Calcutá, recentemen-
te canonizada: “Espalha o amor de Deus ao longo da 
tua vida, mas usa as palavras apenas quando neces-
sário”.

José Mota

Presépio na Arroteia
A Capela da Arroteia em-
belezou a aldeia com um 
lindo presépio de rua, com 
as imagens principais do 
presépio cristão. E também 
na nossa Capela, não es-
quecemos  o nascimento de 
Jesus. Convidamos todos 
e toda a Paróquia a virem 
visitar visitar o nosso Presé-
pio, até porque o verdadeiro 
significado do Natal está no 
nascimento de Jesus e esta 
é uma forma de o recordar 
e celebrar.

Cremilde Oliveira

Descarregue a novíssima aplicação da

Paróquia de Pombal
Disponível para Android, iOS e Windows

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

Boletim, Apresentações do Cardal.
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Leitores da Paróquia receberam formação
Os Leitores da nossa Paróquia de Pombal encontra-
ram-se, na sexta-feira, dia 9 de Dezembro, para rece-
berem formação. O encontro foi orientado pelo Diác. 
Rodolfo Albuquerque. Esta formação incidiu sobre 

importância da Palavra de Deus. “Ela transforma-nos”, 
salientou o formador. E isto, porque ela é diferente de 
qualquer outra. Está viva! Jesus assegurou: “as pala-
vras que vos disse são espírito e são vida”. Não po-
demos permitir que a Palavra de Deus – que é viva e 
eficaz – seja recebida por nós e não realize nenhuma 
mudança, nenhuma transformação, que a sua leitura 
seja cada dia mais mecânica, carente de significado 
ou sentido para a nossa vida actual, porque isso signi-
ficaria contradizer o que ela nos indica e que rezámos 
na passagem bíblica da oração inicial. O formador cha-
mou ainda a atenção dos Leitores para a importância 
de permanecer na Palavra de Deus. “Dizemos muitas 
vezes ‘Senhor, em vós confio!’ da boca para fora, por-
que, por dentro, murmuramos todo o contrário; inte-
riormente, não é tanta a confiança n’Aquele que nos 
ama de maneira inigualável; não é tão grande a nossa 
entrega”, disse. E acrescentou que permanecer na Pa-
lavra de Deus implica três acções: aceitar a sua autori-
dade; assimilar a sua verdade e aplicar os seus princí-
pios. A Bíblia deve tornar-se o critério dominante para 
a nossa vida, a bússola na qual confiamos para nos 
orientarmos, o conselho que escutamos para tomar de-
cisões sábias e a referência que utilizamos para avaliar 
todas as coisas. A Bíblia deve ter, sempre, a primeira 
e última palavra na nossa vida. Por outro lado, temos 
de a assimilar. Não basta acreditar na Bíblia; devemos 
trazê-la presente na nossa mente, para que o Espírito 
Santo nos possa transformar com a verdade. Há cinco 
formas possíveis de o fazer: acolher a Palavra; ler a 
Palavra; pesquisar a Palavra (conhecê-la, contextuali-
zá-la); recordar a Palavra (trazê-la ao coração, rezá-la) 
e reflectir a Palavra (meditá-la). De seguida, o Diácono 
lembrou que a Palavra de Deus exige uma resposta 
também a nível social. Cada rosto de um pobre é ícone 
de Cristo. E por isso, o pobre torna-se revelador da 
má ordem do mundo, denunciada pela injustiça reinan-
te… São os pobres, os doentes, os marginalizados que 
mais nos anunciam o Evangelho. São eles os sujeitos 
da evangelização e não só destinatários. É fundamen-
tal para todos nós, hoje, a recuperação da Palavra de 
Deus, que deve, depois, levar-nos a um sentido de 
profundo respeito e veneração para com todos e com 
tudo aquilo que nos circunda. Nós, cristãos, devemos 
responder ao “grito dos pobres” e ao “grito da Terra”.

Convívio de Natal
dos Leitores da Paróquia
Os Leitores da Paróquia de Pombal realizaram, no 
passado domingo, o seu tradicional almoço de Natal 
com o nosso pároco, Pe. João Paulo. O encontro reu-
niu alguns Leitores da Paróquia, num ambiente frater-
no e festivo. Abrir o coração ao nascimento de Jesus 
Cristo e proporcionar uma renovação interior foi o de-
safio deixado pelo nosso Pároco. Os Leitores reúnem-
se mensalmente, no primeiro sábado de cada mês, 
e encontram-se como grupo, em ambientes festivos, 
duas vezes por ano.

Visite o Presépio Paroquial na
Igreja do Cardal

Entre, pare um pouco, contemple
o mistério e abra o coração para aco-

lher o Deus Menino, o Salvador.

ELE ESTÁ A CHEGAR!
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Primeira leitura (Is. 7, 10-14)
Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte 
mensagem: «Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas 
profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas». Acaz 
respondeu: «Não pedirei, não porei o Senhor à prova». 
Então Isaías disse: «Escutai, casa de David: Não vos basta 
que andeis a molestar os homens para quererdes também 
molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará 
um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu 
nome será Emanuel».

Comentário
As leituras deste Quarto Domingo do Advento orientam-
se, de maneira directa, para o Nascimento do Senhor. 
Nele tem lugar central Maria, a Mãe de Jesus. A figura da 
virgem que há-de dar à luz, anunciada pelo profeta, virá 
a encontrar a sua realização perfeita na Virgem Maria. A 
graça que os homens não ousariam sequer imaginar, nem 
muito menos pedir, como também o rei não quis pedir a 
Deus um sinal, Deus lha oferece generosamente como 
porta por onde virá a salvação.

Segunda leitura (Rom. 1, 1-7)
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento 
divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha 
de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas 
Escrituras, acerca de seu Filho, nascido, segundo a carne, 
da descendência de David, mas, segundo o Espírito que 
santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder 
pela sua ressurreição de entre os mortos: Ele é Jesus 
Cristo, Nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a 
missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios 
a obedecerem à fé, para honra do seu nome, dos quais 
fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. 
A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e 
chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus nosso 
Pai e do Senhor Jesus Cristo.

Comentário
Jesus Cristo é o Messias anunciado desde longas eras, 
verdadeiro homem, descendente de David, mas igualmente 
Filho de Deus, como Ele Se manifestou na ressurreição de 
entre os mortos. Aí Deus Pai O elevou e Lhe deu o poder 
supremo e O coroou de glória, da qual torna participantes 
os que n’Ele crêem.

Leitura do Evangelho (Mt. 1, 18-24)
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, 
sua Mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, 
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas 
José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, 
quando lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe 
disse: «José, filho de David, não temas receber Maria, tua 
esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. 
Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, 
porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto 
aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por 
meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá e dará à 

Liturgia da Palavra

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz :: Redacção - Paula Marques
236 212 076 ::  paroquiapombal@gmail.com
www.paroquiapombal.pt
Tiragem: 1.800 exemplares (distribuição gratuita)
Impressão: Quilate, Artes Gráficas (Albergaria dos Doze)
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

Esperança

APOIOS:

e
         Luz

Esperança
:..::.. 18 Dezembro 2016 :..:.:: Domingo IV do Advento

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA

Avisos Paroquiais
:: 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)

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

:: 20.Dez | Centro Paroquial - Encontro de Natal da 
Escola do MCC (20h00)

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

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

luz um Filho, que será chamado ‘Emanuel’, que quer dizer 
‘Deus connosco’». Quando despertou do sono, Jo¬¬sé 
fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua 
esposa.

Comentário
No Evangelho proclamamos que o anúncio profético da 
primeira leitura se realizou, à letra, quando a Virgem Santa 
Maria Se tornou Mãe de Jesus. O desígnio de Deus é um 
só, e vai-se realizando, através das gerações, apesar da 
infidelidade dos homens, até atingir o ponto culminante 
em Jesus Cristo, O qual encarnou pelo poder do Espírito 
Santo, na Virgem Maria, esposa de José, filho de David.
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