
Na alegria do coração
Não raras vezes nos é feito o con-
vite à alegria como atitude, como 
estado, como ambiente, não so-
mente essa que se expressa nos 
lábios e expressões faciais, mas 
sobretudo  aquela outra mais pro-

funda, mais vital, a do coração, a que toma conta de ti e 
te condiciona positivamente. Se formos capazes de dar 
atenção a este assunto, iremos concluir, sem grande 
dificuldade, que a alegria como atitude, propósito e 
meio concreto de esforço nos permite desenvolver 
valores e riquezas por demais essenciais à vida e fe-
licidade de cada um. A fé, e a caridade desenvolvem-
se tanto mais, quanto mais somos capazes de viver o 
quotidianos na leveza da alegria. Mas, como é possível 
sorrir e viver alegres se o coração chora? Esta é uma 
questão pertinente e impertinente... Há um caminho 
de resposta para esta questão que me agrada muito. 
Se o coração chora, se o sofrimento é uma realidade 
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No dia 8 de Dezembro, sexta-feira, celebrou-se o dia 
da Imaculada Conceição. Este dia invoca a vida e a 
virtude de Virgem Maria, Mãe de Jesus, concebida 
sem marca do pecado original. É uma data de grande 
significado para a Igreja Católica. Celebrámos, neste 
dia, a solenidade litúrgica 
da Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria. 
A Constituição sobre a 
Igreja, um dos documen-
tos mais importantes do 
Concílio Vaticano II, diz 
que “Maria, filha de Adão, 
consentindo na palavra 
divina, tornou-se Mãe 
de Jesus e, abraçando 
de todo o coração, sem 
qualquer impedimento de 
pecado, o desígnio salva-
dor de Deus, consagrou-se totalmente, como escrava 
do Senhor, à pessoa e à obra de seu Filho, subordi-
nada a Ele e, juntamente com Ele, servindo pela graça 
de Deus omnipotente o mistério da Redenção. Por ser 
e para ser Mãe do Redentor, Maria foi ornada de singu-
lares graças e regalias, entre as quais a de ser preser-
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vada e imune de pecado. Trata-se de uma prerrogativa 
de ordem e dimensão social, em nosso favor. Mãe do 
Redentor e nossa Mãe na ordem da graça (Mãe da 
Igreja), Maria é também, pela sua maternidade virginal, 
figura ou tipo da Igreja, que chama os seus ministros 

para o anúncio do Evan-
gelho fecundo na fideli-
dade a Cristo. Como Mãe 
e como virgem, Maria é 
nosso modelo eminente 
e único.” A história de 
Maria deixa claro que, na 
perspectiva de Deus, não 
são o poder, a riqueza, a 
importância ou a visibili-
dade social que determi-
nam a capacidade para 
levar a cabo uma missão. 
Deus age através de ho-

mens e mulheres, independentemente das suas quali-
dades humanas. O que é decisivo é a disponibilidade 
e o amor com que se acolhem e testemunham as pro-
postas de Deus. Que Maria, Mãe Santíssima, Senhora 
Imaculada, interceda para sempre pela Igreja e por 
cada um de nós!

nalguns momentos, perguntemos porquê. A conclusão 
mais comum será sempre a do sofrimento e lágrimas 
por amor (ou pelo desamor, também). Se és capaz de 
sofrer porque amas, porque deixas de amar ou sentes 
a falta de o receber, isso sempre significará que és 
verdadeiramente capaz de amar. E que maior desco-
berta e alegria do que essa? És capaz de amar e esta 
certeza pode ser a base, o fundamento para a tua 
alegria permanente, mesmo se há momentos em que 
não amas ou não sentes que te amam. És capaz e isso 
deveria bastar para te provocar. Por que havemos, en-
tão, de nos deixarmos tomar pela tristeza? Para mais, 
a tristeza quebra-nos e afasta-nos de nós próprios... É 
como se deixássemos de acreditar em nós próprios, 
em Deus e nos outros. E até as coisas, a natureza, a 
criação para além de nós perdem sentido. Não! Este 
não é definitivamente o nosso caminho. Na alegria do 
coração tudo se torna possível e as certezas ganham 
forma em nós. Jesus Cristo também.
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Festa na Senhora de Belém
Decorreu, no passado dia 8 de Dezembro, na Capela 
de N. Sra. de Belém, a Festa da Imaculada Concei-
ção. Padroeira naquela região da nossa Paróquia, aí 
se cumpriu a ancestral tradição da distribuição das 
típicas merendeiras e dos tremoços. Durante a cele-
bração eucarística, teve lugar a bênção simbólica das 
ditas merendeiras (no total cinco mil) e, pelas 15h30, 
foram distribuídas por todos os presentes no recinto, 
assim como os 300 quilos de tremoços em seco, que 
prontos a comer pesariam acima dos mil quilos. Este 
evento, à semelhan-
ça dos anteriores 
e dos vindouros, já 
marcados para al-
guns anos, surgiu 
no cumprimento de 
uma promessa do 
mordomo a N. Sra. 
de Belém e, da mes-
ma forma, a tradição 
dos usos e costumes da região, as oferendas desta 
partilha graciosa é de sua inteira responsabilidade. A 
inscrição para a realização da festa ocorreu há onze 
anos e o cortejo em direcção à Capela iniciou-se na 
casa do mordomo, de onde saiu o ramo da festa, a 
bandeira da Capela, o andor com a imagem da Sra. de 
Belém, o carro de transporte do pão (antigamente era 
o carro de bois), os vários andores de particulares e 
zonas da localidade afectas àquela Capela. Durante a 
tarde, continuou a distribuição das merendeiras e dos 
tremoços e, no final do dia, quando quase tudo estava 
distribuído, concluiu-se que milhares de pessoas por 
ali passaram, cumprindo a tradição e em veneração a 
N. Sra. de Belém. Os festejos terminaram com o carac-
terístico levantamento do ramo da festa pelo mordomo 
do próximo ano, seguindo-se o lançamento de fogue-
tes e fogo de artifício. A festa continuou durante a noite, 
com o baile popular.

Manuel António 

Presépio na Igreja do Cardal
A Paróquia de Pombal convida toda a comunidade a 
passar na nossa Igreja do Cardal, durante o período do 
Advento, para visitar o nosso presépio, que se encon-
tra na Capela de Nossa Senhora do Cardal. O presépio 
é um importante símbolo do Natal. É uma represen-
tação singela do nascimento de Cristo que carrega o 
significado de humildade 
e da grandiosidade do 
momento. O nosso pre-
sépio, para além de ter 
representada a Sagrada 
Família, têm também uma 
cascata de água, que 
está permanentemente 
em movimento. O som da 
água a correr associado 
ao silêncio da Igreja tor-
nam este espaço convi- dativo à oração e reflexão 
interior. Durante estes dias, passe pela Capela de Nos-
sa Senhora do Cardal e aproveite para um momento 
de oração.

Presépio na Aldeia de Arroteia 
Mais uma vez, a comissão 
da Capela da Arroteia, em 
conjunto com mais algumas 
pessoas que têm o gosto 
de prestar serviços para a 
aldeia, montámos um lindo 
presépio para comemorar 
e celebrar o nascimento do 
Menino Jesus. Em conjunto, 
também fizemos um na nos-
sa Capela. A Capela não está 
sempre aberta, mas quem 
quiser visitá-lo poderá entrar 

em contacto com a Comissão da Capela, pelo núme-
ro 914652301. Convidamos, desde já, nesta quadra 
natalícia, toda a co-
munidade da  nossa 
Paróquia de Pombal 
a vir visitar os nossos 
presépios e usufruir 
desta aldeia tão aco-
lhedora. Boas Festas 
e um Feliz Natal para 
todos, na paz do Me-
nino Deus!
Cremilde Oliveira

Festa na Ranha de Baixo
A aldeia da Ranha de Baixo celebrou, no passado dia 8 
de Dezembro, a festa em honra de Nossa Senhora da 
Conceição. O dia começou com a tradicional alvorada, 
seguida de uma arruada pelas ruas. A tarde teve iní-
cio com a Missa, seguida de Procissão presididas pelo 
Pe. Salvador. Ao longo da tarde, foram distribuídas 

merendeiras e febras. A 
festa terminou com um 
baile popular. Foi uma 
festa muito bonita, com 
enorme participação do 
povo. Não com a sensa-
ção de dever cumprido, 
mas de renovação e 

prosperidade espiritual, sejamos gratos. A Comissão 
das Festas agradece o empenho de todos, desejando 
que estejamos todos reunidos no próximo ano.

Comissão de festas
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Catequese no Mercado de Natal  
No âmbito do Mercado de Natal, proposto pelo Municí-
pio de Pombal, os catequistas e catequizandos do 10º 
Ano da Paróquia de Pombal convidam a comunidade a 
fazer uma breve visita à banca da catequese que têm 
lugar no Jardim do Cardal. O primeiro evento decor-
reu no fim-de-semana passado e contou com a ajuda 
dos catequizandos e dos respectivos catequistas, que, 
entre doces e salgados caseiros oferecidos pelos pais 

dos catequizandos, embelezaram aquela banquinha 
com uma grande variedade de iguarias.  A receita da 
venda dos produtos expostos reverte a favor das activi-
dades que os catequizandos irão desenvolver durante 
o seu último ano de preparação para receberem o sa-
cramento do Crisma. Assim sendo, fica aqui o convite: 
se ainda não visitou a banquinha dos catequizandos do 
10º Ano, poderá fazê-lo ainda este fim-de-semana no 
Mercado de Natal. Os nossos jovens agradecem.

Lilia Marçal
“O afastamento dos nossos comodismos diários e a pro-
cura ativa do silêncio leva-nos a mais uma experiência 
gratificante do Encontro com o Senhor. A tarefa torna-
se um pouco mais fácil com a prática e as orientações 
sugeridas por quem é um entendido. É bom saber-se 
amado por Deus, mas sentir que Deus nos ama incon-
dicionalmente desperta em nós aquela sensação boa 
de que tudo correrá sempre bem, apesar dos tropeços.”

Jorge e Zulmira do Canto
“Foi muito bom, este tempo de paragem e de oração. 
Aprendemos a sentir como Deus vem ao nosso encon-
tro de tantas formas e 
de como podemos ir 
ao Seu encontro. Já 
tínhamos tido algumas 
destas experiências e 
agora, mais uma vez 
pensamos que, sem-
pre que pudermos, 
participaremos nestes 
tempos de retiro  que 
a nossa Diocese nos 
vai proporcionando.”
É um retiro bastante enriquecedor e desafiamos a 
comunidade a participar. O próximo será o retiro da 
Quaresma e terá lugar nos dias 23, 24 e 25 de Feve-
reiro, também na casa de retiros de Penacova. Parti-
cipemos nesta experiência que a Diocese nos propõe.

Realizou-se nos passados dias 8, 9 e 10 de De-
zembro o retiro de Advento promovido pela nossa 
Diocese de Coimbra. O retiro teve lugar, como habi-
tual, na casa de retiros de Penacova e contou com 
8 membros da nossa comunidade. Este ano, teve 
como orientador o Pe. Fernando Pascoal. Neste reti-
ro que para os participantes é tão importante alguns 
deixaram-nos o seu testemunho daquilo que viveram:

Cândida Silva
“Já faço os retiros á alguns anos, é sempre um tem-
po de paragem, um tempo de encontro com Deus e 
comigo. Se não me encontro, como posso encontrar 
Deus? Aprender a rezar, por mim e pelos outros! É um 
deixar enamorar por este Deus que me ama incondi-
cionalmente.  É neste silêncio que Deus me fala, sentir 
o Olhar de Deus em mim eww o meu olhar em Deus!” 

Cláudia Morgado
“Fim de semana repleto de intensidade. Descoberta 
da oração em silêncio absoluto que permite uma con-
versa íntima com Deus. Experiência ímpar na resposta 
imediata de Deus a um pedido de ajuda pessoal, de 
acordo com o projeto que Deus tem para nós. Que 
sejamos cada vez mais como Cristo e em Cristo!”

Mónica Rodrigues
“O retiro foi para mim tempo de silêncio contem-
plativo, aproximação ao Senhor e escuta, lon-
ge dos ruídos e distrações do nosso dia a dia. 
Sinto-me em paz, alegre e com esperança.”

Retiro Diocesano de Advento

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

(continuação)
“Como metodologia que nasce da identidade da 
própria Igreja, Povo de Deus e mistério de comunhão, 
rica de dons, carismas e ministérios em ordem ao bem 
de todo o Corpo, prosseguimos pelo caminho da sino-
dalidade. Nesse sentido, propusemos aos membros 
das comunidades cristãs que se unissem num dina-
mismo sinodal em ordem à avaliação da execução do 
Plano Pastoral 2013-2016 e à elaboração de propos-
tas para o novo Plano fazendo uso do direito que lhes 
assiste de serem membros vivos, e corresponsáveis 
no processo de edificação e renovação da Igreja.
Com base no guião previamente preparado e dis-
tribuído, os grupos fizeram o seu trabalho, nas 
paróquias, nas unidades pastorais, nos movimen-
tos e outras estruturas da vida da Igreja. O re-
sumo foi feito pelos arciprestados e a síntese final 
coube ao Secretariado da Coordenação Pastoral. 
Depois de ouvido o Conselho Presbiteral e o Con-
selho Pastoral da Diocese chegou-se às propostas, 
que agora devolvo a toda a Diocese, na certeza de 
que são fruto de um largo consenso, adequadas 
ao sentir eclesial e iluminadas pelo Espírito Santo.”

(continua no próximo número)



17 de Dezembro de 2017
Domingo III do Advento
Primeira leitura (Is. 61, 1-2a.10-11)
Consolai O espírito do Senhor está sobre mim, porque 
o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova 
aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar 
a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a 
promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria 
no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me 
revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num 
manto de justiça, como noivo que cinge a fronte com 
o diadema e a noiva que se adorna com as suas jóias. 
Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as 
sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o 
louvor diante de todas as nações.

Comentário
A salvação, que o profeta tem o dever de anunciar, renova 
a Aliança com Deus e faz-nos participar da Sua mesma 
vida. Por isso, é em nós fonte de alegria.O cristão deve 
comunicar esta alegria aos seus irmãos. A unção baptismal, 
infundindo em nós a Fé, a Esperança e a Caridade, tornou-
nos capazes de anunciar a boa notícia da salvação.

Segunda leitura (1 Tes. 5, 16-24)
Irmãos: Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças 
em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de 
Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o 
Espírito, não desprezeis os dons proféticos; mas avaliai 
tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda a 
espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, 
para que todo o vosso ser – espírito, alma e corpo – se 
conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. É fiel Aquele que vos chama e cumprirá as 
suas promessas.

Comentário
A fidelidade de Deus às Suas promessas exige uma 
resposta. Por isso, o cristão deve viver na alegria, na 
oração, na acção de graças, numa palavra, na santidade, 
ao longo da sua vida, na perspectiva da Vinda Gloriosa de 
Cristo. Na sua marcha, encontrará, por certo, como todos 
os homens, a provação e o sofrimento. Mas o nosso Deus 
é um Deus de paz, isto é, de felicidade material (sentido 
de paz no A. T.) e espiritual (plenitude de vida divina em 
Jesus Cristo). Há-de, portanto, ajudá-lo a conseguir esta 
felicidade, pela santidade. 

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 6-8.19-28)
Início Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, 
a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não 
era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este 
o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram, 
de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: 
«Quem és tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele 
confessou: «Eu não sou o Messias». Eles perguntaram-lhe: 
«Então, quem és tu? És Elias?». «Não sou», respondeu 
ele. «És o Profeta?». Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe 
então: «Quem és tu? Para podermos dar uma resposta 
àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele 
declarou: «Eu sou a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai 
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Avisos Paroquiais
:: 17.Dez | Igreja do Cardal - Concerto Mariano com o 
Coro de Câmara do Orfeão de Leiria e o Coro Marquês 
de Pombal (18h00)

:: 17.Dez | Eucaristia e Festa de Natal da Equipa do 
CPM (16h00)

:: 19.Dez | Centro Paroquial - Eucaristia e Ceia de Natal 
da Escola do MCC (20h00)

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

:: 21.Dez | Seminário Maior - Eucaristia e Ceia de Natal 
do Pré-Seminário (19h00)

:: 22.Dez | Visita a doentes e Idosos (14h30)

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

:: 23.Dez | Centro Paroquial - Encontro de Natal Acólitos 
(10h00)

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

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

:: 25.Dez | Arroteia - Eucaristia e Convívio de Natal 
(08h00)

:: 25.Dez | Vicentes - Festa das Alminhas - Eucaristia 
(12h00)

o caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». Entre 
os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: «Então, 
porque baptizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o 
Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, 
mas no meio de vós está Alguém que não conheceis: 
Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno 
de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se passou 
em Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar. 

Comentário
A palavra de João Baptista conserva toda a sua 
actualidade: no meio de nós está Jesus Cristo, mas nós 
não O reconhecemos. Vemos talvez n’Ele o herói dum 
messianismo temporal, o pregador duma fraternidade 
e duma felicidade puramente humanas, o taumaturgo 
extraordinário. Mas o segredo da Sua personalidade de 
Homem-Deus e da Sua fidelidade ao Pai, até à morte, 
escapa-nos.  Descobrir Cristo com o olhar lúcido da fé e 
mostrá-l’O aos outros – eis a boa notícia, que nos dá a 
alegria verdadeira.


