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Esperança

Viver em Esperança, 
na Fé e na Caridade

Iniciámos o novo ano e com 
ele, como em qualquer início 
de uma etapa, abrimo-nos a 
um conjunto novo de possibilidades na nossa 
vida. Não se trata propriamente de um re-início, 
mas a verdade é que estes momentos nos 
ajudam a estruturar a nossa caminhada e nos 
trazem um novo alento, porque nos dispomos a 
assumir compromissos renovados.
O novo ano não se afigura mais simples e 
sossegado. Social, política e economicamente 
não se vislumbram grandes alterações ou 
melhorias. Fica-nos, muitas vezes, a sensação 
de que não vale a pena lutar e que quem tem 
responsabilidades no governo dos povos não 
cuida nem cumpre. Por outro lado, aumenta 
a instabilidade familiar e as angústias e 
desesperos crescem. Além disto, vivemos com 
um deficit cada vez maior no respeitante aos 
valores que nos deveriam estruturar. A verdade, 
a honestidade, a justiça, a honra e tantos outros 
vão perdendo o seu lugar em nós e entre nós. 
Quem os procura viver depara-se cada vez mais 
com a desilusão de se ver relegado para os 
últimos lugares. Tudo isto nos traz também uma 
demissão nos compromissos e nas propostas 
que nos são lançadas. Vivemos cada vez mais 
fechados, não conversamos, não estamos uns 
com os outros, não passeamos, não usufruimos 
do que podemos receber e dar. Que pensar e 
que fazer diante de tudo isto?... A resposta talvez 
seja simples: comecemos por dizer “eu não vou 
ficar para trás!”.Sobretudo, pensemos que fomos 
criados para uma plenitude, para viver em paz 
e felizes. Alimentemos a esperança que nos faz 
procurar e caminhar. E, acima de tudo, confiemos 
n’Aquele que nos dá a vida e que nos ensinou a 
amar sobre todas as coisas e em tudo.

Pe. João Paulo Vaz
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Coro “ilumina” Matriz

O Coro Municipal Marquês de 
Pombal “iluminou” a Igreja Matriz 
da cidade através de um concerto 
natalício organizado pela Paróquia de 
Pombal, em parceria com o Município 
e os coristas. O evento decorreu no 
passado dia 23 de Dezembro.
“Feliz Navidad”, “Ave Maria” e 
“Noite Feliz” foram alguns dos 
temas interpretados pelo coro 
acompanhados por um grupo 
de executantes de clarinete da 
Filarmónica da Ilha e jovens cantores 
do concelho de Pombal. Perante uma 
plateia composta por paroquianos, 
autarcas e cidadãos anónimos, o 
coro, dirigido pelo maestro Vitor 
Gonçalves, recebeu “rasgados” 
elogios do padre e músico, João 
Paulo Vaz. Para o pároco de Pombal 
“esta quadra natalícia foi enriquecida 
com a brilhante actuação do coro”. As 
palavras do padre foram corroboradas 
pela assistência que “obrigou” o coro 
a prolongar a sua presença na igreja 
através da repetição de alguns dos 
temas interpretados naquela tarde de 
domingo.
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Jovens da Charneca cumprem a 
tradição de Ano Novo
Os jovens  da 
C h a r n e c a 
c u m p r i r a m , 
recentemente, 
o desejo da 
c o m u n i d a d e 
local e promo-
veram, mais 
uma vez, a tra-
dicional Festa 
dos Jovens da 
Charneca em 
honra de Santa 
Teresinha. A 
festa decorreu 
durante o fim-
d e - s e m a n a 
passado e 
terminou no dia 1 de Janeiro com a tradicional Missa 
Solene seguida de Procissão. Os dias de festejos 
deste ano contaram com a presença de alguns dos 
principais pratos típicos que compõem as mesas dos 
cidadãos da Charneca. Para acompanhar o excelente 
cardápio sugerido pelas cozinheiras de serviço, a 
festa contou com a animação de alguns dos principais 
embaixadores da cultura produzida na cidade de 
Pombal: Coro Municipal Marquês de Pombal e Teatro 
Amador de Pombal.

Aldeia dos Redondos faz cabazes de 
Natal com produtos da terra
“Fruto da videira e do trabalho do homem” foi o mote 
escolhido para dar corpo a uma acção solidária 
do Centro de Catequese de Aldeia dos Redondos. 
A peculiar iniciativa consistiu na criação de cinco 
cabazes de Natal, com produtos exclusivamente dos 
terrenos agrícolas locais oferecidos pela comunidade.
Desta forma, pretendeu-se envolver toda a aldeia 
na valorização do trabalho do campo e mostrar aos 
catequizandos que os programas da Catequese 
tem uma aplicação prática no nosso dia-a-dia. 
No seguimento desta recolha, os mentores desta 
“brilhante” ideia fizeram um sorteio cujas rifas foram 
vendidas a 30 cêntimos. As receitas reverteram para o 
Centro de Catequese.
O sucesso da Iniciativa ultrapassou todas as 
expectativas da organização e mereceu um “toque” de 
solidariedade natalício através da oferta de uma parte 
dos produtos ao Centro de Acolhimento de Crianças e 
Jovens em Risco da APEPI. 
Os Catequistas e Catequizandos agradecem a 
generosidade da população nesta dinamização dos 
valores de Cristo.

Festa da Catequese na Charneca
Os catequistas da Charneca promovem hoje, pelas 
13H00, a festa de Natal da catequese seguido de 
almoço partilhado. Segundo a organização, o convívio 
natalício foi adiado para o dia de Reis por dificuldades 
de agenda das crianças da catequese. A Capela da 
Charneca é responsável pelo crescimento espiritual 
e católico de 46 crianças, divididas por oito grupos, 
ou seja, oito anos. No próximo ano, prevê-se que a 
catequese chegue aos jovens do nono ano. O almoço 
partilhado efectua-se todos os anos no final do ano 
catequético. Este ano, pela primeira vez, decorreu na 
época natalícia.

Casal Fernão João em notícia no 
“Senhor das Almas”
A Comissão da Capela do Casal Fernão João publicou 
no passado mês de Dezembro a sexagésima sétima 
edição do “Senhor das Almas”. Trata-se de uma 
publicação mensal produzida pelos responsáveis 
daquela capela. O objectivo é divulgar as actividades 
da comunidade cristã do Casal Fernão João. Na edição 
de Dezembro é possível conhecer as actividades da 
Catequese, que promoveu uma festa de Natal no dia 
23 de Dezembro. Na mesma edição é possível meditar 
com alguns versos e quadras dedicadas à época 
festiva e conhecer os segredos de um dos doces mais 
apreciados pelos portugueses nesta época do ano: as 
rabanadas.

Festa 
de Santo Amaro anima Pombal
As tradicionais festas em honra de Santo Amaro 
regressam no próximo fim-de-semana à cidade de 
Pombal. Os eventos associados a uma das principais 
manifestações religiosas da cidade têm início sábado, 
dia 12 de Janeiro, com a passagem dos gaiteiros 
pelas principais ruas de Pombal. No domingo, dia 13, 
pelas 11H00, celebra-se a Missa na Igreja do Cardal 
seguida de Procissão acompanhada pela Filarmónica 
Artística Pombalense. Durante a tarde, o recinto da 
Capela do Santo Amaro será animado pelo rancho 
Típico de Pombal e o Grupo de Cantares de Condeixa 
– Associação “Asa”, seguido do “levantamento do 
ramo”. Durante o fim-de-semana poderá apreciar “os 
petiscos de Pombal” regados pelas bebidas da época. 
Na segunda poderá participar na Missa das 09H00 
na Igreja do Cardal. A Capela do Santo Amaro estará 
aberta entre as 09H30 e as 17H00. No dia 15, dia 
evocativo deste santo milagreiro dos ossos, será feita 
a oração de Laudes na Capela pelas 09H00. A ermida 
encerra às 17H00.
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“Passo a Passo”… a caminhada dos jovens 
Transmitir a palavra de Deus de uma forma dinâmica é o principal desígnio do grupo de jovens “Passo a Passo” 
de Pombal. O grupo nasceu em 2005 para colmatar uma lacuna sentida na paróquia: evangelizar os jovens.
O desafio surgiu durante um retiro espiritual de preparação para o Sacramento do Crisma por iniciativa do pároco 
na época, Diamantino Cruz. O padre contactou os missionários 
da Família Verbum Dei no sentido de orientar um grupo de 
jovens. A Verbum Dei respondeu positivamente e “enviou” 
Rui Leal, membro da referida família missionária que na altura 
residia na Guia, concelho de Pombal. Pouco tempo depois, 
os missionários alargaram a área de influência do projecto, 
prevendo-se que em sete anos tenha chegado a mais de 500 
jovens da região Centro e Norte do país.
Ricardo Silva, de 23 anos, estudante universitário, é o actual 
rosto do grupo “Passo a Passo” de Pombal. O estudante de 
Química foi um dos jovens recrutados em 2005 e assumiu o 
lugar deixado pelo “mestre” Rui Leal, que saiu por motivos por 
profissionais. O “Passo a Passo” é composto por cerca de 20 
jovens e conta desde o passado mês de Outubro com um núcleo de 15 novos seguidores no lugar de Vicentes, 
freguesia e paróquia de Pombal. O grupo reúne semanalmente no salão paroquial onde promove acções de 
evangelização “de uma forma dinâmica e jovem”, esclareceu Ricardo Silva. O “Passo a Passo” é, igualmente, 
responsável pela dinamização dos retiros de preparação para o Sacramento do Crisma; colabora com as festas 

da catequese; organiza durante o mês de Maio o terço jovem; 
anima a eucaristia sempre que o pároco solicita, entre outras 
acções… sempre com o objectivo de evangelizar os jovens 
da paróquia.
O último passo do grupo foi dado recentemente nos Vicentes. 
Por sugestão e persistência de Gilberto Neves, responsável 
pela Capela dos Vicentes. “Gilberto Neves sempre teve uma 
ligação muito forte ao grupo Passo a Passo”, disse Ricardo 
Silva. No futuro, e sempre com a evangelização no horizonte, 
o “Passo a Passo” promete caminhar na direcção de a todos 
os jovens que libertem o seu espírito no sentido de alcançar 
a Palavra de Deus.

Paula Marques

Sra. de Belém recebeu Festa da Família
A Capela de N.º Sr.ª de Belém acolheu no dia 23 de Dezembro 
a tradicional Festa da Família. A cerimónia realizou-se no dia da 
Sagrada Família e contou com a presença dos casais jubilados 
de 2012, que no ano transacto comemoraram 25 e 50 anos 
de matrimónio. A mesma festa acolheu um bebé nascido na 
paróquia de Pombal durante o ano: Santiago Machado.
As Bodas de Prata foram celebradas por cinco casais: Fernando 
Carvalho e Benilde Soares, Eduardo e Cecília Silva, Filipino 
Ferreira e Maria Ermelinda, Helder e Mabília Ferreira e António 
Monteiro e Ana Rosa. No mesmo dia comemoram 50 anos de 
matrimónio três casais: Manuel Gomes e Maria da Estrela, Mário 
Amadeu e Maria Lucília e Diamantino e Júlia Pataco. A Festa da 
Família encerrou com um lanche convívio.
Durante a Missa de Acção de Graças, o padre João Paulo 

Reunião de Acólitos
No passado dia 20 de Dezembro realizou-se, 
no salão da Residência Paroquial, o primeiro 
encontro entre os Acólitos da Paróquia de 
Pombal e o nosso pároco, o padre João 
Paulo Vaz. Foi uma boa oportunidade de nos 
ficarmos a conhecer melhor uns aos outros 
e de aprendermos todos como melhorar o 
nosso serviço no altar de Deus. De destacar 
o bom entendimento e a participação activa 
de todos os elementos presentes, o que 
nos proporcionou uma reunião produtiva 
e um bom momento de confraternização. 
Agendámos, ainda que provisoriamente, um 
encontro/retiro a realizar com o nosso pároco 
nos dias 2, 3 e 4 de Abril em Castanheira 
de Pêra. Finalizamos a reunião com um 
pequeno lanche, invocando a partilha própria 
da época de Natal. Aguardamos o próximo 
encontro!

João Crisóstomo, Acólito

Vaz lembrou a importância 
desta celebração como uma 
devida homenagem “àqueles 
que fazem da família e do 
matrimónio a sua forma de 
estar no mundo e à vida que 
nasce em contexto familiar”.
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6 de Janeiro de 2013.
Epifania do Senhor

Primeira leitura (Is 60, 1-6)
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. 
Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os 
povos. Mas, sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua 
glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e 
os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor 
e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os 
teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas 
são trazidas nos braços. Quando o vires ficarás 
radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter 
as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão 
de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e 
proclamando as glórias do Senhor.
Comentário
Como uma cidade, construída sobre um monte, atrai o 
olhar de todos, ao ser iluminada pelo sol nascente, assim 
Jerusalém, iluminada pelo Nascimento de Jesus, atrai a si 
todos os povos, mergulhados na noite do pecado. 
«A luz dos povos é Cristo – Mas a Sua luz resplandece 
no rosto da Sua Igreja». Ela é, na verdade, o sinal e o 
instrumento de união com Deus e de unidade de todo o 
género humano.

Segunda leitura (Ef 3, 2-3a.5-6)
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que 
Deus me confiou a vosso favor: por uma revelação, 
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, ele não foi dado a conhecer 
aos filhos dos homens como agora foi revelado 
pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e 
profetas: os gentios recebem a mesma herança 
que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e 
participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, 
por meio do Evangelho.

Comentário
S. Paulo, descrevendo o plano salvífico de Deus, proclama 
que todos os homens são chamados, igualmente, a ser 
herdeiros da Promessa. 
Todos são chamados a formar o verdadeiro Israel e a 
constituir um só Corpo – o Corpo Místico de Cristo – 
restabelecendo-se assim o plano primitivo de Deus acerca 
da humanidade, que era um projecto de unidade e amor.

Leitura do Evangelho (Mt 2, 1-12)
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. «Onde está 
– perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba 
de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei 
Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade 
de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos 
sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes 
onde devia nascer o Messias. Eles responderam: 
«Em Belém da Judeia, porque assim está escrito 
pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és 
de modo nenhum a menor entre as principais 
cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, 
que será o Pastor de Israel, meu povo’». Então 
Herodes mandou chamar secretamente os Magos 
e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo 
em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois 
enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos 
cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O 
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá 
adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E 
eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia 
à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o 
Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. 
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua 
Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. 
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em 
sonhos para não voltarem à presença de Herodes, 
regressaram à sua terra por outro caminho.

Comentário
Frente ao mistério do Nascimento de Jesus, S. Mateus 
procura, sobretudo, contemplá-Lo à Luz do primeiro 
encontro do mundo pagão com o Salvador, de que os 
magos são as primícias e os representantes. Sublinhando, 
de modo expressivo, a universalidade da Mensagem 
cristã, dirigida a todos os homens, o evangelista mostra 
como na visita dos Magos, se realizam as profecias do 
Antigo Testamento.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 08.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Escola do
   Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 12.Jan | Reunião da Conferência de São Martinho
   (15h00)

:: 13.Jan | Cidade - Festa de Sto. Amaro
   Missa na Igreja do Cardal e Procissão (11h00)


