
Chegou o Advento
O Advento inicia o Ano Litúrgico 
e pertence ao ciclo do Natal. Ad-
vento é tempo de espera d’Aquele 
que há de vir. Pelo Advento, nos 
preparamos para celebrar  e ex-

perimentar o Senhor que veio, que vem e que virá. A 
sua liturgia conduz a celebrar as duas vindas de Cristo: 
Natal e Parusia. Na primeira, celebra-se a manifestação 
de Deus experimentada há mais de dois mil anos, com 
o nascimento de Jesus; na última vinda, a Sua dese-
jada manifestação no final dos tempos, quando Cristo 
vier na Sua glória. Um dos muitos símbolos do Natal 
é a coroa do Advento que, por meio do seu formato 
circular e das suas cores, silenciosamente expressa a 
esperança e convida à alegre vigilância. No Advento 
ouvimos as vozes sempre atuais dos profetas bíblicos, 
anunciando a vinda do Messias. Também ouvimos a 
voz de João Batista e do próprio Jesus anunciando a 
proximidade do Reino de Deus. O Advento é tempo de 
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alegre expectativa. O tempo do Advento é para toda 
a Igreja, momento de forte mergulho na liturgia e na 
mística cristã. É tempo de espera e esperança, de 
estarmos atentos e vigilantes, preparando-nos alegre-
mente para a vinda do Senhor, como uma noiva que se 
enfeita, se prepara para a chegada de seu noivo, seu 
amado. O Advento recorda a dimensão histórica da 
salvação, evidencia a dimensão escatológica do misté-
rio cristão e nos insere no caráter missionário da vinda 
de Cristo. Jesus, que, de facto, Se encarna e Se torna 
presença salvífica na história, confirma a promessa e 
a aliança feita com povo de Israel. Deus, ao Se fazer 
carne, plenifica o tempo e torna próximo o Reino. As 
figuras de João Batista e Maria são exemplos con-
cretos da missão de cada cristão, quer preparando o 
caminho do Senhor, quer levando Cristo ao irmão para 
o santificar. Toda a humanidade e a criação vivem em 
clima de advento, de ansiosa espera da manifestação 
cada vez mais visível do Reino de Deus.

A Igreja convida-nos a parar um pouco, durante o 
Advento, que hoje tem início, e reflectir sobre o mis-
tério de Cristo, desde o Seu nascimento até ao Seu 
regresso, no fim dos tempos. Tal como tem acontecido 
nos últimos anos, durante 
o Advento e a Quaresma, 
a Diocese propõe um itine-
rário espiritual, designado 
por Lectio Divina de cada 
tempo, que nos convida a 
viver alguns momentos de 
interioridade com Cristo, a 
partir da Palavra de cada 
domingo. Estes momen-
tos podem ser vividos em 
casa ou em comunidade. 
Em Pombal, a Igreja do 
Cardal recebe todos os 
irmãos interessados em 
viver este momento de ora-
ção, ao domingo, a partir 
das 17h00. Para nos ajudar 
nesta reflexão, a Diocese de Coimbra publicou um livri-
nho, que pode ser adquirido por um euro à saída das 
celebrações dominicais ou no Cartório Paroquial. O 

Luz e Esperança

Itinerário Espiritual de Advento incide no Evangelho de 
São Marcos. São Marcos foi o discípulo e interlocutor 
de São Pedro, de quem pôs por escrito as memórias 
e a pregação. O seu Evangelho, composto em Roma, 

foi o primeiro a ser escrito. 
Pela brevidade e concisão 
que o caracteriza, constitui 
o instrumento ideal para a 
aproximação à figura de 
Jesus Cristo. Este evange-
lista inicia o seu livro com 
um convite: “Vigiai!”. Na 
verdade, a nossa vida é 
como um sonho nocturno: 
é breve, pode ser vivida de 
forma irrealista e na ausên-
cia de responsabilidade e 
pode ter um bom ou mau 
despertar. Por isso e para 
não sermos surpreendidos 
com o despertar deste so-
nho, Jesus alerta-nos para 

a importância de vivermos sempre vigilantes, porque 
nos prepara para acolher o esposo: o Senhor da Vida 
e da Alegria.
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Festa do Acolhimento no Travasso
Foi com muito entusiasmos 
e alegria que, no dia 5 de 
Novembro, na Capela do 
Travasso, se celebrou a 
Festa do Acolhimento, das 
crianças do 1º Ano. Quatro 
pequeninos membros da 
Igreja começaram uma nova 
etapa de fé para a sua vida: 
vão conhecer o maravilhoso 
percurso da vida de Jesus, 
que lhes diz: “Deixai vir a mim as criancinhas”. No início 
da celebração, entraram na Capela em cortejo, acom-

panhados pelos seus pais. A 
celebração foi presidida pelo 
Sr. Sintra. No final, ajudados 
pelos seus pais, participaram 
no Peditório da Liga Portu-
guesa contra o Cancro. Foi 
um grande dia de festa, den-
tro e fora da capela.

Fátima Lopes 

Formação Bíblica
Iniciou, no passado dia 15 de Novembro, uma nova for-
mação na nossa paróquia de Pombal. Esta formação 
é dada pelo Pe. João Paulo Vaz e conta com 128 pes-
soas inscritas. O Pe. João Paulo começou por propor 
uma introdução à re(leitura) da Bíblia, referindo que é 

importante conhecê-la, para a poder estudar. Mencio-
nou, também, as diferenças existentes entre a Bíblia 
hebraica e a Bíblia cristã, na sua constituição e es-
trutura. Estes foram alguns dos assuntos falados nas 
sessões que já sucederam. Será um curso bastante 
enriquecedor e os participantes tem estado muito moti-
vados.  Esta formação está prevista para 25 sessões.

Bruna Gonçalves

Igreja apela à preservação da Água
A Comissão Nacional Justiça e Paz abordou, num en-
contro, a situação de seca que tem afectado o país e 
apelou ao envolvimento de todos na preservação de 
“um bem precioso” que se está a tornar “raro, à me-
dida que continuam as agressões do ser humano” à 
natureza. Para a CNJP, é fundamental “um olhar glo-
bal” para o problema da falta de água, que advém das 
agressões que o Homem tem infligido ao planeta” e 
que este e a humanidade “não suportarão por muito 
mais tempo”. Para o mesmo organismo, falta também 
um “olhar local” para o problema, uma mobilização que 
envolva todas as estruturas na resposta à mesma per-
gunta: “O que queremos fazer com a água que é nosso 
bem comum?” No entanto, para a referida Comissão, é 

preciso ir mais longe, é necessária “uma mudança na 
mentalidade consumista, imediatista e de desperdício”, 
muitas vezes “de horizontes estreitos, irresponsáveis 
e narcísicos” que brotam da sociedade. E isso tem de 
começar “em casa, nas escolas, nas comunidades e 
suas instituições”. Aquele organismo espera que todos 
assumam a preservação deste recurso que é a água 
como uma missão, tendo presente que ela é um bem 
“a que todos, sem excepção, têm direito”. E apela a um 
esforço de alteração de hábitos e modos de pensar, 
com o envolvimento de todos, desde os cristãos à so-
ciedade em geral.

Agência Ecclesia

Carta Pastoral do Sr. Bispo D. Virgílio
“Aproximai-vos do Senhor”

1. INTRODUÇÃO
O Concílio Vaticano II, recolhendo o sentir de uma 
tradição contínua, declarou de novo que a Igreja 
peregrina é chamada por Cristo a uma reforma 
perene, que consiste essencialmente numa maior 
fidelidade à própria vocação (cf Unitatis Redinte-
gratio, 6). Na esteira desse grande acontecimento 
da história da Igreja contemporânea, procuramos 
pôr-nos em atitude de escuta da Palavra da Escri-
tura e da voz do Espírito Santo, que nos iluminará 
na descoberta dos caminhos mais adequados para 
o anúncio do Evangelho no nosso tempo. É nessa 
perspetiva que assumimos como missão: “Diocese 
de Coimbra, comunidade que vive a fé e anuncia 
o Evangelho como caminho de encontro pessoal 
com Cristo, Único Salvador, e com a sua Igreja”; e 
como visão: “Alicerçados em Cristo, formamos uma 
comunidade de discípulos para o anúncio do Evan-
gelho”. Vivemos num período da história da Igreja e 
da nossa Diocese em que se deram inúmeras mu-
danças, que exigem um grande trabalho de reno-
vação. Consciente desta necessidade, já na Carta 
Pastoral Comunidade de Discípulos para o Anúncio 
do Evangelho, de 2013, vos escrevia: “Entre nós 
operou-se uma mudança epocal no que respeita à 
adesão à fé e ao Evangelho, à pertença à Igreja, 
aos valores que conduzem a vida privada e familiar 
ou a vida social e cultural”. E mais adiante afirmava: 
“ A Diocese de Coimbra é terra de missão, é terreno 
a evangelizar, pois partilha de todos os fenómenos 
referidos e comuns ao mundo em que vivemos”. 
    (continua no próximo número)
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Boletim, Apresentações do Cardal.

Escola Paroquial de Pais do 6º Ano 
No passado dia 21 de Novembro, a nossa Paróquia 
abriu as portas do Salão Paroquial para receber pais 
e catequistas do 6º Ano, no segundo encontro da Es-
cola Paroquial de Pais. Neste encontro, foram apre-
sentadas as catequeses cinco a oito (das crianças), 
cujo tema é o Advento. Então, se no mundo actual os 
grandes acontecimentos  exigem preparação, também 
a celebração do Nascimento de Jesus precisa de ser 
bem preparada e o tempo de Advento é um período 
de interiorização por excelência. Assim sendo, pais e 
catequistas reflectiram sobre a origem humano-divina 
de Jesus Cristo, como o Evangelho nos transmite esta 
verdade e como os evangelistas não tiveram dúvida 
ao afirmarem que Aquele Menino, nascido de Maria, 
é, na verdade, o Messias prometido por Deus e anun-
ciado pelos profetas. Reflectiu-se também como Maria, 
a escolhida por Deus para ser a Mãe do Seu Filho, ao 
receber o anúncio feito pelo Anjo, mesmo não tendo 
percebido tudo, disse Sim; saiu ao encontro de Isabel, 
sua prima, que também estava grávida. Na presença 
de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, com a 
graça do Filho que habita no seio de Maria, e saúda-a 
com uma saudação inesperada: “Bendita és tu entre 
as mulheres!”. Maria enche-se de júbilo e responde-lhe 
com um hino de louvor e acção de graças: o “Magnifi-
cat”. E João Baptista, o menino que exultou de alegria 
no seio de sua mãe, é o profeta do Altíssimo, enviado 
por Deus para ser o percursor de Jesus, preparando-
Lhe o caminho, pregando a penitência e apelando à 
conversão. O Nascimento de Jesus acontece num 
cenário pobre e humilde, mas logo um mensageiro 
vindo do Céu deu conta do acontecimento e a ele se 
juntou um coro celeste que exclamou: “Glória a Deus 
nas Alturas...”. Os primeiros receptores desta men-
sagem foram os pastores que por ali pernoitavam e, 
face a este acontecimento, não ficaram indiferentes e 
divulgaram-no a toda a gente, porque o nascimento de 
Jesus é o grande acontecimento da história.

Maria de Fátima Ferreira 

10 Milhões de Estrelas
um Gesto pela Paz

A Cáritas Portugue-
sa volta a lançar, 
para este Natal, a 
Campanha “10 Mi-
lhões de Estrelas – 
um Gesto pela Paz”, 
que consiste na ven-
da de uma vela com 
uma tripla finalida-
de: marcar o tempo 
de Natal com um 
sinal distintivo (luz); 
sensibilizar para a paz; e angariar fundos que possam 
socorrer solidariamente pessoas mais carenciadas. 
Este ano, o valor recolhido pela Cáritas Portuguesa 
reverterá para as vitimas dos incêndios deste verão, 
que tanto se fizeram sentir. A vela tem um custo sim-
bólico de 1€. Uma campanha simples, com um gesto 
enorme. “Ajudem a ajudar!” Durante os meses de No-
vembro, Dezembro e início de Janeiro, vai ser possível 

adquirir estas velas, nas Cáritas Diocesanas, escolas 
e paróquias aderentes e na cadeia de supermercados 
Pingo Doce, que se mantém como parceiro da Cári-
tas Portuguesa. Ainda este ano, a Cáritas Portuguesa 
associa-se ao Corpo Nacional de Escutas na vivência 
da iniciativa “Luz da Paz de Belém”. “Escuteiros de 
diferentes países da Europa e de outros continentes 
distribuem a Luz da Paz, acesa todos os anos na Gruta 
da Natividade de Jesus, em Belém. E, depois, a fazem 
chegar aos seus respetivos países, partilhando com as 
suas comunidades uma mensagem de paz, amor e es-
perança”. Em parceria e esforço conjunto das Juntas 
Regionais do CNE e das Cáritas Diocesanas, a Luz 
“continuará o seu percurso de partilha e chegará às 
instituições, casas, famílias e a cada um”.

“Aproximai-vos do Senhor!”
(1 Pd. 2, 4)

2017-2020



3 de Dezembro de 2017
Domingo I do Advento
Primeira leitura (Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde 
sempre, é o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, 
desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração. 
Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa 
herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a 
vossa face estremeceriam os montes! Mas vós descestes 
e perante a vossa face estremeceram os montes. Nunca os 
ouvidos escutaram, nem os olhos viram que um Deus, além 
de Vós, fizesse tanto em favor dos que n’Ele esperam. Vós 
saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam 
os vossos caminhos. Estais indignado contra nós, porque 
pecámos e há muito que somos rebeldes, mas seremos 
salvos. Todos nós caímos como folhas secas, as nossas 
faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o 
vosso nome, ninguém se levantava para se apoiar em 
Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos 
deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, 
sois nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos 
todos obra das vossas mãos. 

Comentário
O Advento começa com um profundo suspiro de fé e 
de esperança dirigido ao Senhor,“nosso Redentor”, 
semelhante aos que subiam da boca e do coração 
dos nossos antepassados na fé, os santos do Antigo 
Testamento, que viveram antes da vinda do Filho de Deus. 
Não vamos agora imaginar-nos nos tempos antes de 
Cristo; mas vamos criar em nós desejos profundos de que 
Ele, que já veio ao mundo e está no meio de nós, seja por 
nós reconhecido e acolhido como nosso Salvador, Ele que, 
de novo, há-de vir e por quem suspiramos.

Segunda leitura (1 Cor 1, 3-9)
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, 
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, 
em todo o tempo, a vosso respeito, pela graça divina que 
vos foi dada em Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos 
em tudo: em toda a palavra e em todo o conhecimento 
(...). De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a 
vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais 
irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel 
é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu 
Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

Comentário
Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo 
O Advento começa por ser o tempo litúrgico especialmente 
voltado para a última vinda do Senhor. É o tempo da 
expectativa, aguardando a aparição gloriosa do Senhor, 
que virá coroar o tempo da Igreja com a glória da sua 
ressurreição.

Leitura do Evangelho (Mc 13, 33-37)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará 
o momento. Será como um homem que partiu de viagem: 
ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, 
atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 05.Dez | Seminário Maior- Recolecção do                
Clero(10h00)

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

:: 06.Dez | Salão Paroquial - Formação Bíbllica (21h00)

:: 07.Dez | Igreja do cardal - Eucarístia APRAP (14h30)

:: 07.Dez | Igreja do Cardal - Eucarístia da Imaculada da 
Conceição (20h00)

:: 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 | Guístola - Festa de N.Sra. da Conceição, 
Missa e Procissão (15h00)

:: 08.Dez | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Jovens Verbum Dei (21h30)

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

:: 09.Dez | Igreja Matriz - Eucarístia Verbum Dei (19h00)

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

:: 10.Dez | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

:: 10.Dez | Igreja Matriz- Concerto Mariano, Quarteto de 
Flautas (18h00)

:: 10. Dez | Igreja de S. Tiago, Coimbra - Paróquia em 
Adoração pelas Vocações (19h30)

que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando 
virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao 
cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso que, 
vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». 

Comentário
A vigilância, já apontada na leitura anterior, é agora 
inculcada, com todo o rigor, pelo próprio Senhor Jesus. Esta 
vida é como longa vigília, com os seus tempos sucessivos 
aguardando o sol nascente, Cristo. A solenidade do 
Natal, a que o Advento nos conduzirá, vem, em cada ano, 
antecipar simbolicamente aquela vinda gloriosa do Senhor 
no último dia, o dia que nos introduz na “vida do mundo 
que há-de vir”.


