
João e o Messias
Deus está sempre disposto a 
oferecer ao homem um mundo 
novo de liberdade, de justiça e 
de paz, mas que só se tornará 
uma realidade quando aceitarmos 

transformar e renovar o coração, abrindo-o aos va-
lores de Deus. Somos convidados ao reencontro com 
Deus, chamados à conversão. Somos convidados a 
viver cada dia de acordo com o que Jesus nos ensina, 
empenhando-nos na santificação do mundo e na cons-
trução do Reino. Se pautarmos a nossa vida por este 
dinamismo de contínua conversão, encontraremos, no 
final da nossa caminhada na terra, “os novos céus e 
a nova terra onde habita a justiça”. Neste tempo do 
Advento, somos confrontados com a missão de João 
Baptista, a sua pregação, a reacção dos ouvintes, o 
seu estilo de vida e testemunho sobre Jesus. Ele é o 
mensageiro que prepara o caminho para o Messias. 
João “apareceu no deserto a proclamar um baptismo 

Iniciou o Itinerário Espiritual de Advento 

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal | ANO V | NÚMERO 183 | 10 Dezembro 2017

e         Luz
Esperança Festa da Palavra

na Cidade e em Valdeira

Campanha do Banco Alimentar 
contra a Fome 

DOMINGO II DO ADVENTO

Pe. João Paulo Vaz

de penitência para remissão dos pecados”. De acor-
do com a tradição dos judeus, o Messias só chegaria 
quando Israel fosse, de verdade, a comunidade santa 
de Deus… O Povo devia, portanto, realizar um caminho 
de purificação e de conversão, de forma a tornar-se um 
Povo santo. O “baptismo de penitência”, que quer dizer 
“baptismo de conversão”, proposto por João, deve ser 
entendido neste contexto e representa um convite à 
mudança radical de vida, de comportamento, de men-
talidade. Quem aceitava este “baptismo” passava a 
viver uma vida nova e aceitava integrar a comunidade 
do Messias. A pregação de João é feita no deserto. O 
“deserto” é o lugar onde o Povo de Deus realizou uma 
caminhada de purificação e de conversão. A sua pro-
posta e pregação não são apenas “mais um” convite à 
conversão, mas é o último e definitivo apelo de Deus 
ao Seu Povo. O Messias terá a força de Deus e a Sua 
missão será comunicar o Espírito de Deus, que trans-
forma, renova e recria os corações dos homens.

A Lectio Divina é o método de oração a partir do texto 
da Sagrada Escritura. Consiste em ler atentamente a 
Palavra de Deus, passando, em seguida, à sua medi-
tação, contemplação e ao diálogo com o seu Autor. 
A Lectio ensina a ter a 
nossa vida centrada em 
Deus. Meditar e orar 
com a Palavra de Deus 
é uma necessidade do 
coração e da mente que 
quer alimentar-se de 
Deus e deixar-se con-
duzir pela Sua vontade 
divina, em cada instante 
da própria vida. Fazer 
Lectio significa entrar 
em contato com o sopro 
de Deus que dá vida ao 
homem. Em cada Pala-vra, Deus fala comigo e, fa-
lando, me comunica vida, amor, atenção, providência, 
afecto. Para caminhar com Deus, é necessário apren-
der a viver diariamente na intimidade da Sua Palavra. 
A cada dia, o Pai, na Sua imensa bondade, nos dá a 
Sua Palavra como alimento, remédio e sustento para 
nossas vidas. Precisamos aprender a viver da Pala-
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vra, alimentando-nos diariamente dela, acolhendo-a de 
forma que ela seja o fundamento da nossa existência 
e nos conduza à configuração com Cristo. O grande 
desejo do coração de Deus é que a imagem do Seu 

Filho seja impressa em 
nós e o caminho seguro 
que Ele nos dá para isso 
é a vida orante através 
da Sua Palavra. O dia 
que começa com a Lec-
tio Divina torna-se dia 
feito pelo Senhor. A Pa-
lavra dá sentido à nossa 
vida, transformando-a 
em caminho de con-
versão e de santidade. 
Vamos, neste Advento, 
deixar-nos encontrar 

pelo Senhor. Ele está sem-pre à nossa porta, bate e 
espera. Quer habitar connosco, partilhar as nossas ex-
periências, entrar em nós e renovar o nosso coração, a 
nossa alma, dar um sentido novo à vida. A nós, apenas 
pede um coração aberto e uma porta escancarada. 
“Aproximai-vos do Senhor!”

Anabela Lucínia e Laurinda Ferreira
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

MCC unido pelo Cursilho de Homens
No passado dia 1 de Dezembro, o Movimento dos 
Cursos de Cristandade congregou-se para pedir ao 
Senhor pelos nossos irmãos que se reuniram na Casa 
da Sagrada Família, na Praia de Mira, para viver o 

seu Cursilho. A iniciativa partiu da Escola de Pombal 
e decorreu na Igreja do Cardal. Fizemos o caminho 
com Jesus, até ao Calvário. Também nós vamos sen-
tindo que, com Jesus, muitos homens e mulheres vão 
sendo maltratados e condenados. Quanta injustiça!... 
Quantos não aceitam a cruz, tomados pelo medo, por-
que na sua cruz não há Cristo. Durante três dias, os 
nossos irmãos passaram por aquele ”refúgio”, para se 
encontrarem com o Senhor. Que a nossa Igreja possa 
ser renovada e ter um rosto lavado, que cada um de 
nós possa amar cada vez mais e que a esperança do 
Ressuscitado habite em nós e sejamos testemunhas 
da Sua Ressurreição. Que a nossa cruz seja sinal de 
vitória. Ajudai-nos, Senhor, a abraçar a nossa cruz, 
com amor.

Helena Cabral

Concerto homenageia vítimas
dos Incêndios

A Cáritas Diocesana de Coimbra, com a Orquestra de 
Sopros de Coimbra, vai promover, no dia 16 de Dezem-
bro, um concerto de Natal para as comunidades locais, 
tradição que a organização católica cumpre de forma 
ininterrupta há 30 anos. De acordo com um comuni-
cado enviado à Agência ECCLESIA, o evento vai ter 
lugar na Igreja de S. José, pelas 21h30, com o envol-
vimento do Choral Poliphonico de Coimbra, do Orfeão 
Dr. João Antunes, de Condeixa-a-Nova, e da Orques-
tra de Sopros de Coimbra. Este ano, além de festejar 
a época natalícia, este concerto homenageia também 
as comunidades afectadas pelos incêndios registados 
na região Centro, sob o mote “Dar esperança, no so-
frimento”. A iniciativa promove ainda a Operação “10 
Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz” e o trabalho 
social que a Cáritas Diocesana de Coimbra desenvolve 
na Diocese. O espetáculo é gratuito e é dirigido a toda 
a comunidade, aos colaboradores, parceiros, volun-
tários da Cáritas e suas famílias.

Formação de Leitores
A Paróquia de Pombal, no passado dia 24 de Novem-
bro, proporcionou aos leitores uma formação, apresen-
tada pelo Pe. Manuel Nobre. O tema introduzido foi o 
Evangelho de S. Lucas, onde o evangelista nos apre-
senta, desde o nascimento de Jesus, o inicio da Sua 

vida pública, com a pregação, os milagres, a paixão, 
morte e ressurreição. S. Lucas organizou estes factos, 
unificando-os numa referência marcante à cidade de 
Jerusalém, onde o seu Evangelho começa e termina. 
Todas as experiências vivenciadas com Jesus são che-
ias de ternura e misericórdia... O evangelista impele-
nos a fazer o caminho da nossa vida como discípulos, 
acompanhados e ao encontro de Jesus Cristo, levando 
a Sua missão a todos os irmãos. O Pe. Manuel finali-
zou a sua reflexão dizendo: “É bonito assumir a vida 
do Evangelho, mas o principal é vivê-la como discípulo 
de Cristo.”

Distinção ao Sr. D. Virgílio
O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, foi distinguido 
com o título de “irmão honorário” da Confraria da Rai-
nha Santa Isabel. Num comunicado enviado à Agência 
ECCLESIA, aquele organismo realça que a iniciativa 
tem como objetivo expressar “profunda gratidão” pela 
“forma resoluta” como D. Virgílio Antunes tem apoiado 
este projecto. E recorda, especialmente, a “dedicação 
e empenho” que o bispo de Coimbra colocou no apoio 
à “preparação e organização do V Centenário da Be-
atificação de Santa Isabel, Rainha de Portugal”, que 
teve lugar em 2016. Nessa altura, D. Virgílio Antunes 
destacou esse acontecimento como “uma data memo-
rável” para a cidade do Mondego e para toda a nação 
portuguesa. E classificou a Rainha Santa Isabel como 
uma das “mais insignes figuras de mulher, de cristã e 
de santa”. D. Virgílio Antunes fez votos, na altura do V 
Centenário, que o perfume das rosas de Santa Isabel 
“continue a ser o bálsamo para as dores de todos os 
que sofrem”. A Confraria da Rainha Santa Isabel foi 
constituída há 457 anos, para promover e fomentar o 
culto a esta padroeira de Portugal, que é também pa-
trona das cidades de Coimbra e de Leiria e de várias 
instituições espalhadas pelo país.

Agência Ecclesia
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Festa da Palavra na Cidade 
No passado domingo, as crianças do 4º Ano da 
Catequese celebraram, juntamente com a comunidade 
paroquial, a Festa da Palavra. Durante a celebração, 
foi-lhes entregue, de uma forma solene, a Bíblia, esse 
conjunto de Livros que é Palavra de Deus, que vem até 
nós por meio do Seu Filho Jesus Cristo, para ser Luz 
entre as nações. Os catequizandos, ao recebê-la fize-
ram o compromisso de procurar conhecer melhor a Pa-

lavra de Deus, lendo-a, meditando-a e guardando-a no 
seu coração, para que seja Luz nas suas vidas e pos-
sam crescer sempre mais na amizade com Jesus, Ele 
que nos ensina tudo o que devemos fazer para chegar 
ao Pai, pois só Ele tem Palavras de vida Eterna.

Ana Isabel Neves

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

2017-2020

Campanha do Banco Alimentar contra a 
Fome 
Na nossa cidade, decorreu nos dias 2 e 3 de Dezem-
bro, a Campanha do Banco Alimentar contra a Fome, 
em todos os supermercados, contando, como já vem 
sendo hábito, 
com uma panó-
plia muito variada 
de voluntários, 
a t r a v e s s a n d o 
quase todas as 
gerações, desde 
os 11/12 anos 
aos 60/70 anos 
de idade, das 
mais diversas camadas sociais da nossa comunida-
de. Os voluntários tentaram não ficar indiferentes às 
necessidades mais básicas de quem muitas vezes, lu-
tando contra as marés negras da vida, se vê a braços 
com a falta de comida, grande parte das vezes não só 
para eles próprios, mas principalmente para os filhos. 
Atentos ao que se passa ao seu redor, os nossos vo-
luntários, despertos pelas famílias, pelos amigos, pela 
escola e também ,muitas vezes, pelo facto de fazerem 

parte de grupos de 
catequese da nos-
sa Paróquia, foram 
sensíveis ao interes-
se e preocupação 
pelo outro, pelo seu 
sofrimento e pelas 
suas carências, se-
guindo o que Je-
sus Cristo ensinou 

nas Bem Aventuranças, no Sermão da Montanha. E 
nós podemos e devemos pôr em pratica as Obras de 
Misericórdia. Muitos dizem, ao encontrar os voluntá-
rios, “esse assunto não me diz respeito”, “não tenho 
nada a ver com isso”, “estão sempre a pedir”. Mas, 
pelo sorriso de uma criança, que pode ter um Natal 
melhor este ano, pelo sorriso de um pai que tem co-
mida para o filho, pelo sorriso de um idoso, cuja re-
forma não lhe dá quase para nada, vale a pena con-
tinuar a ser voluntário. A todos os que de alguma 
forma contribuíram, aos que continuam a apoiar-nos 
e a alimentar esta causa o nosso muito obrigado.

Helena Maximino 

Festa da Palavra na Capela de Valdeira 
No passado Domingo, dia 3 de Dezembro, realizou-se, 
na Capela da Valdeira, a Festa da Palavra para os meni-
nos do 4º Ano. As oito crianças, em cortejo, acompan-
hadas pelos seus pais, dirigiram-se até ao altar, onde, 
de seguida, cada pai entregou ao seu filho a Bíblia 

que o irá acom-
panhar nesta 
caminhada lon-
ga que é a vida. 
A Eucaristia foi 
presidida pelo 
Padre Salvador 
e as leituras e o 
ofertório foram 
realizados pe-
los catequizan-

dos que celebraram a festa da Palavra. Foi uma manhã 
diferente com muita alegria e entusiasmo.

Cláudia Ferreira
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Primeira leitura (Is. 40, 1-5.9-11)
Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração 
de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os 
seus trabalhos e está perdoada a sua culpa,(...).  Uma voz 
clama: “Preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na 
estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados 
todos os vales e abatidos os montes e as colinas;(...)Então 
se manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a 
sua magnificência, porque a boca do Senhor falou”. Sobe 
ao alto dum monte, arauto de Sião! Grita com voz forte, 
arauto de Jerusalém! Levanta sem temor a tua voz e diz 
às cidades de Judá: “Eis o vosso Deus. Como um pastor 
apascentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos; 
tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas 
ao seu descanso”.

Comentário
O Senhor anuncia ao Seu Povo, a sua libertação do 
exílio da Babilónia e o seu regresso ao país dos seus 
antepassados. Por iniciativa amorosa de Deus, a salvação 
aproxima-se e torna-se necessário que a alegre notícia 
seja proclamada e todos colaborem, abrindo o caminho, 
através do qual o povo poderá encontrar a salvação e a 
paz. Iguais disposições devem animar todos aqueles que, 
no Advento, aguardam a vinda de Deus, em Cristo, para 
nos libertar do pecado e nos reunir na Igreja, a verdadeira 
Jerusalém, onde Ele habita.

Segunda leitura (2 Ped. 3, 8-14)
Há uma coisa que não deveis esquecer: um dia diante 
do Senhor é como mil anos num dia (...). Entretanto, o 
dia do Senhor virá como um ladrão: nesse dia, os céus 
desaparecerão com fragor, os elementos dissolver-se-ão 
nas chamas e a terra será consumida com todas as obras 
que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão 
assim dissolvidas,(...) esperando e apressando a vinda do 
dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e 
os elementos se fundirão no ardor do fogo! Nós esperamos, 
segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova 
terra, onde habitará a justiça. Portanto enquanto esperais 
tudo isto, empenhai-vos, sem pecado nem motivo algum 
de censura, para que o Senhor vos encontre na paz.

Comentário
Deus executa pela Incarnação, os Seus desígnios de 
salvação mas Deus não pode salvar o homem sem a sua 
colaboração. Para lhe conceder a filiação divina, espera 
que o homem lhe dê uma resposta, pela fé e se volte para 
Ele, pela conversão. O tempo entre a primeira e a segunda 
vinda é o tempo da paciência de Deus, em que concede 
ao homem a possibilidade de partilhar a Sua vida. Neste 
mundo destinado à transfiguração da Parusia, o cristão 
procura viver em comunhão, pela oração, e pela Eucaristia 
preparando-se, para o Dia do Senhor. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 1-8)
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está 
escrito no profeta Isaías: “Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama 
no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 

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
:..::.. 10 Dezembro 2017 :..:.:: Domingo II do Advento

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

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

:: 15.Dez | Centro Paroquial - Reunião da Equipa Alpha 
(21h00)

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

:: 16.Dez | Igreja do Cardal - Confissões de Advento 
da Catequese: 7º ano (09h00), 8º ano (10h00), 9º ano 
(11h00), 10º ano (12h00)

:: 16.Dez | Igreja Matriz -nEucarístia do Grupo Verbum 
Dei (19h00) 

:: 16.Dez | Valdeira - Reunião de Leitores (21h30)

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

:: 17.Dez | Igreja Matriz - Celebração de Natal do 4º Ano 
(10h30)

:: 17.Dez | Santorum - Festa de N. Srª dos Anjos 14h00)

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

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

:: 17.Dez | Igreja do Cardal- Concerto Mariano, Coro de 
Câmara do Orfeão de Leiria, Coro do Orfeão de Leiria e 
Coro Marquês de Pombal (18h00)

suas veredas’”. Apareceu João Baptista no deserto, a 
proclamar um baptismo de penitência para remissão dos 
pecados(...). João vestia-se de pêlos de camelo, com um 
cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de 
gafanhotos e mel silvestre. E, na sua pregação, dizia: “Vai 
chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante 
do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as 
correias das suas sandálias. Eu baptizo-vos na água, mas 
Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo”.

Comentário
O cristão não pode fugir para o deserto, alheando-se dos 
graves problemas do nosso tempo. Deus deseja que todo 
o homem seja Seu colaborador, contribuindo, com todas 
as suas forças para a construção dum mundo melhor. No 
entanto “Se os cristãos perdessem o sentido da conversão 
a Deus, o cristianismo que testemunham, não apresentaria 
senão o aspecto dum humanismo entre outros e ver-se-ia 
privado de toda a densidade propriamente religiosa”.


