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Mensagem de Natal 
do Pároco

O Natal é um tempo muito 
bonito! Um tempo que nos 
é dado para recentrarmos a 
nossa vida e deixar que Jesus Cristo, o Deus 
da Vida que não se esgota, ocupe nela um 
lugar central. Não passemos por este tempo 
sem perceber e assumir que nós somos o 
presépio mais maravilhoso que existe, aquele 
onde o Menino quer nascer. Este é um mistério 
insondável do amor de Deus para connosco: faz 
de nós a Sua morada predilecta.
Celebrar o Natal é deixar que Jesus nasça no 
coração de cada um de nós e celebrá-lo juntos. 
E tudo fazer para que o irmão, o amigo, o 
colega, o conhecido ou o desconhecido que se 
cruza connosco acolham esta presença que tudo 
transforma e renova.
Celebrar o Natal é dizer que queremos apreciar 
e passar pela vida dando o nosso melhor; é dizer 
que queremos deixar que o Autor de todas as 
coisas potencie e faça frutificar tudo o que criou 
em nós.
Celebrar o Natal é dizer que nada e tudo 
depende de nós: NADA, porque tudo nos é dado; 
TUDO, porque tudo possuímos.
Celebrar o Natal é iluminar as nossas palavras, 
gestos, atitudes e posturas com esse amor 
simples e humilde de que estamos feitos.
Celebrar o Natal é sorrir e serenar, porque o 
Menino Deus continua a vir a nós e a dar sentido 
à nossa existência.
Celebrar o Natal é dizer sim a um mistério de 
salvação e de eternidade que nos faz apreciar o 
nosso tempo e dizer, aqui e agora: EU CREIO.
Que seja Natal nos nossos corações e à nossa 
volta!

Boas festas!

Pe. João Paulo Vaz
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Neste dia em que celebramos o 
nascimento de Jesus, o Deus-
connosco, nasce também, na nossa 
Paróquia de Pombal, este simples 
e singelo boletim a que quisemos 
chamar “Luz e Esperança”.
Jesus nasce para nós e Ele é 
a nossa luz, a luz das nações. 
Iluminados por Ele, vamos 
rasgando os caminho para a 
eternidade. É Cristo no meio 
de nós que continuamente nos 
oferece também os motivos para 
a nossa esperança. Não mais 
vivemos perdidos ou na incerteza, 
porque Ele nos mostra e é o 
caminho seguro. Jesus é a nossa 
esperança.
Tudo isto o havemos de 
experimentar e celebrar na 
nossa relação com Deus e como 
comunidade.

O Luz e Esperança pre-
tende estar ao serviço da comuni-
dade paroquial, fazendo pontes 
entre cada um e Deus e de cada 
um com o outro. Ele quer informar, 
formar e ajudar a celebrar.
Que a todos aproveite!
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“Desejo ardentemente que o Ano da Fé seja um ano 
de graça ao Senhor, que nos convide a acolhê-lO 
como amigo nesta caminhada da nossa vida”. Foi 
com estas palavras que D. Virgílio do Nascimento 
Antunes, Bispo de Coimbra, abriu, no passado mês 
de Outubro, o Ano da Fé.
A paróquia de Pombal e o seu pároco, João Paulo 
Vaz, responderam ao desafio do Santo Padre e do 
Bispo de Coimbra através da realização de um 
tempo de 40 horas de adoração ao Santíssimo 
Sacramento. Este foi o primeiro, de uma série 
de quatro, e realizou-se nos passados dias 30 
de Novembro e 1 de Dezembro, na Igreja de 
Nossa Senhora do Cardal. O tempo de adoração 
teve início durante a madrugada de sexta-feira, 
pelas 07h00, e encerrou às 23h00 de sábado. 
Os momentos de abertura e encerramento foram 
presididos pelo pároco de Pombal.
Durante 40 horas seguidas e sem interrupção, o 
Santíssimo Sacramento foi adorado por centenas 
de paroquianos que se organizaram em grupos 
que asseguraram a presença e a oração diante 
do Santíssimo durante todas as horas. Entre os 
grupos e movimentos participantes, o pároco 
João Paulo Vaz fez referência à dedicação dos 
grupos de jovens, escuteiros, catequistas e 
respetivos catequizandos, movimento dos Cursos 
de Cristandade, Conferência S. Vicente de Paulo, 
grupos corais, leitores e acólitos, Neocatecumenais, 
Ministros da Palavra e cristãos dos lugares e 
Capelas que compõem a paróquia de Pombal.
Para o pároco local foi um tempo rico de oração 
e afirmação da fé diante de Jesus Cristo no 
Santíssimo Sacramento. Um espaço de comunhão 
e encontro entre toda a comunidade e da 
comunidade com Cristo.
“Tempo de maravilhamento e apaixonamento por 
Cristo”, concluiu o Pe. João Paulo Vaz.

As próximas 40 Horas já estão agendadas e irão 
decorrer durante o mesmo horário nos dias 15 e 16 
de Fevereiro, 17 e 18 de Maio e 5 e 6 de Julho.

Paróquia de Pombal em 40 horas 
de Adoração seguidas

Pe. João Paulo “analisa” Natal 
em reunião do Rotary

“O Natal… festa de família ou do consumo?” 
A questão foi endereçada ao novo pároco de 
Pombal, João Paulo Vaz, pelo Rotary Club 
de Pombal durante a primeira reunião de 
Dezembro do clube de serviços. O padre João 
Paulo Vaz respondeu ao desafio, proposto pelo 
Rotary, através de uma exposição pessoal 
sobre a forma como sente esta quadra festiva 
desvirtuada pelo consumismo excessivo e 
exagerado.
Durante a sua alocução, o padre João Paulo 
Vaz lembrou as três realidades subjacentes ao 
período festivo: o Natal, a festa de família e o 
consumo.
A primeira realidade abordada pelo pároco diz 
respeito à génese da festa. “Só temos Natal, 
porque Cristo nasceu há dois mil anos atrás”, 
lembrou.
Na segunda realidade – a festa da família 
– “fala-nos da dimensão relacional típica 
desta quadra”. Para João Paulo Vaz a época é 
pródiga nos encontros de família, “crescem os 
gestos de atenção, carinho, de paz, de alegria, 
de caridade e de generosidade”.
Por último, a realidade mais complexa deste 
período: o consumismo.
“Por um lado, associado ao Natal, a 
possibilidade de lhe dar um colorido grande, 
uma forma diferente, uma riqueza maior, seja 
pela gastronomia mais preparada e mais farta, 
seja pela prenda ou compra especial guardada 
para altura do ano”, admitiu. E acrescentou que 
“por outro lado, esta quadra traz consigo não 
apenas o espírito natalício, mas um espírito 
consumista”. O actual pároco de Pombal não 
tem dúvidas que existe, a nível internacional, 
uma propaganda muito forte à volta do Natal 
que leva as pessoas a consumirem mais 
invertendo o discurso daquilo que se poderia 
chamar de “fantástica possibilidade consumista” 
num consumo maior, por vezes, “desenfreado e 
insensato”. Perante este cenário, João Paulo 
Vaz entende que o Natal de Jesus Cristo e o 
Natal interpessoal foi desrespeitado.
Para os rotários é urgente uma mudança de 
atitude da comunidade em geral e a restituição 
do Natal ao “Menino nascido da Virgem Maria”.

Próximo número
no dia

6 de Janeiro
e

         Luz
Esperança



e
         Luz

Esperança25 Dezembro 2012

A tradição ain-
da continua a 
ser o que era 
na Conferência 
S. Vicente de 
Paulo. Apesar 
da crise econó-
mica que afecta 
milhares de por-
tugueses, as 
ofertas de bens 
alimentares au-
mentaram junto 
da Conferência 

Conferência S. Vicente de Paulo 
entrega cabazes

S. Vicente de Paulo. A referida associação 
vicentina, composta por cidadãos católicos, 
está vocacionada para ajudar a chamada 
“pobreza envergonhada”. Fazendo jus à 
tradição, no passado dia 15 de Dezembro 
promoveram um almoço de Natal para 
os cidadãos carenciados do concelho 
e entregaram 150 cabazes repletos de 
bens alimentares oferecidos por cidadãos 
anónimos e empresas de Pombal.

Luís Silva, presidente da direcção, admitiu 
que as solicitações aumentaram durante o 
ano em curso. Porém, “com a crise também 
cresceram as dádivas”, esclareceu. A 
comunidade de Pombal oferece à Conferência 
alimentos, vestuário, móveis, enxovais, entre 
muitas outras coisas, e a associação vicentina 

distribui. Por vezes, também surgem pedidos 
de comparticipação de medicamentos e de 
rendas de casa.
A acção da Conferência S. Vicente de Paulo, 
constituída em Pombal há seis décadas, foi 
enfatizada por Narciso Mota, presidente da 
Câmara. Para o autarca, presente no almoço 
de solidariedade, “a Conferência é composta 
por homens e mulheres que se preocupam 
com o bem comum e trabalham para tirar a 
fome aos pobres”. “São exemplos destes que 
tornam a sociedade mais justa”, concluiu.

• A Conferência entregou 150 cabazes de Natal

• Presidente da Câmara destacou o trabalho dos 
vicentinos

Catequese solidária

Este Natal, um grupo da catequese do 8º ano, 
da nossa Paróquia de Pombal, decidiu desafiar 
os restantes grupos a oferecerem um cabaz de 
produtos alimentares às famílias carenciadas 
do concelho, em vez da habitual troca de 
presentes.
Assim, durante a Missa de Catequese, que 
se realiza todos os domingos às 12h00, 
responderam ao repto mais de uma dezena de 
grupos orientados pelo respetivo catequista. Os 
grupos levaram simbolicamente ao altar apenas 
um cabaz por cada Sector.
As ofertas foram entregues à Conferência 
de São Vicente de Paulo, um movimento da 
Paróquia de Pombal que se dedica a ajudar as 
famílias carenciadas do concelho.
“Que assim se possa viver mais à letra o 
espírito de Natal!”, concluíram os promotores 
da iniciativa.



e
         Luz

Esperança 25 Dezembro 2012

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz || Redacção - Paula Marques
Travessa dos Loureiros, 5, 3100-472 Pombal || 236 212 076
236 031 544 (fax) || paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 2.000 exemplares
Distribuição gratuita

25 de Dezembro de 2012
Natal do Senhor

Primeira leitura (Is 52, 7-10)
Como são belos sobre os montes os pés do 
mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa 
nova, que proclama a salvação e diz a Sião: «O 
teu Deus é Rei». Eis o grito das tuas sentinelas 
que levantam a voz. Todas juntas soltam brados 
de alegria, porque vêem com os próprios olhos 
o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em 
brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o 
Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. 
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de 
todas as nações e todos os confins da terra verão a 
salvação do nosso Deus.

Comentário
Esta leitura é constituída pelo belo e solene pregão que 
serviu outrora ao profeta para anunciar a Boa Nova ao 
povo de Deus em tempo de desolação e de abandono; 
esse mesmo pregão serve para nos anunciar agora a nós 
mensagem ainda mais feliz, a que nos traz o nascimento 
do Salvador de todo o mundo.

Segunda leitura (Hebr 1, 1-6)
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus 
antigamente aos nossos pais, pelos Profetas. 
Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por 
seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas 
e pelo qual também criou o universo. Sendo o 
Filho esplendor da sua glória e imagem da sua 
substância, tudo sustenta com a sua palavra 
poderosa. Depois de ter realizado a purificação 
dos pecados, sentou-Se à direita da Majestade no 
alto dos Céus e ficou tanto acima dos Anjos quanto 
mais sublime que o deles é o nome que recebeu em 
herança. A qual dos Anjos, com efeito, disse Deus 
alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei»? 
E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será para 
Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu no 
mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O 
todos os Anjos de Deus».

Comentário
Jesus é a própria palavra de Deus, encarnada, feita homem 
no meio dos homens, mais reveladora de Deus do que a 
de todos os profetas, mais qualificada do que a de todos 
os outros mensageiros que vieram antes d’Ele ter vindo 
ao mundo. Ele é a imagem do Pai por quem tudo foi feito; 
pela sua morte purificou a humanidade de seus pecados e 
recebeu em herança todos aqueles que n’Ele acreditaram 
e a Ele se entregaram. Esses sentam-se com Ele à direita 
de Deus. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Por isso, 
O adoramos juntamente com todos os Anjos.

Leitura do Evangelho (Jo 1, 1-5.9-14)
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 
Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava 
com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 
nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz 
dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não 
a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que, 
vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava 
no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O 
conheceu. Veio para o que era seu e os seus não 
O receberam. Mas àqueles que O receberam e 
acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade 
do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne 
e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória 
que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de 
graça e de verdade.

Comentário
O Natal não é apenas o nascimento de um menino. É 
um mistério, uma realidade divina que se esconde e ao 
mesmo tempo se revela no nascimento desse Menino. É 
o Nascimento no meio dos homens do próprio Filho de 
Deus. O evangelista chama-Lhe o Verbo, isto é, a Palavra, 
Aquele por quem o Pai Se dá a conhecer aos homens e 
deles faz seus filhos.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 26.Dez | Pinheirinho - Festa de S. Vicente
   Missa e Procissão (14h00)

:: 30.Dez | Sra. de Belém - Festa da Família
   Festa dos casais jubilados, casais novos e primeiro
   filho, para toda a Comunidade Paroquial
   Missa e lanche-convívio partilhado (16h00)

:: 01.Jan | Charneca - Festa de Sta. Teresinha
   Missa e Procissão (14h00)

:: 01.Jan | Cumieira - Festa de N. Sra. da Ajuda
   Missa e Procissão (14h00)

:: 02.Jan | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da
   Palavra (21h00)

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

:: 05.Jan | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de
   Leitores da Cidade (18h30)

:: 06.Jan | Mendes - Festa dos Reis
   Missa e Procissão (14h00)

:: 06.Jan - Encontro da Equipa do CPM


