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A identificação com 
Jesus Cristo

Uma das ideias que 
perpassou este tempo de 
Natal que termina com 
a Festa do Baptismo do 
Senhor é a certeza da humanidade de Jesus. 
Celebrámos a Incarnação, que significa sempre 
o assumir da natureza humana. Cristo assumiu 
em Si a natureza humana, como nós também, 
ao sermos concebidos. Neste sentido, Cristo 
une-Se a nós nesta natureza e assume todas 
as suas estruturas como qualquer um de nós. 
Só há uma estrutura que Cristo não assumiu: 
a do pecado. E porquê? Porque esta é uma 
estrutura humana que se assume por opção. 
Ela não é estruturante. E Cristo escolheu não 
pecar. E quando contemplamos a vida de Jesus, 
apercebemo-nos que Ele passou por ela sem 
fazer, de facto, essa experiência. Basta ler o 
Evangelho para o confirmar. Ora, se Cristo, que 
assume em tudo a natureza humana como nós, 
vive escolhendo não pecar, ser-nos-á possível 
o mesmo? Poderei eu passar por esta vida 
sem pecar, vivendo a perfeição dessa natureza 
humana? E a resposta é sim.
Jesus identifica-Se connosco, torna-Se um de 
nós, porque a natureza humana Lho permite. Do 
mesmo modo, nós podemos identificar-nos com 
Ele, porque a natureza humana no-lo permite. 
E é esta identificação que nos faz participar da 
natureza divina. Cristo, além de nos manifestar 
o desígnio salvador e o rosto do Pai, mostra-nos 
também, em Si, a perfeição da humanidade. 
Em Jesus encontramos o homem perfeito, 
pleno, completo. Ele é o modelo segundo o 
qual fomos criados. Então, na identificação com 
Jesus Cristo, nós encontramos a santidade e a 
perfeição da natureza humana e descobrimos 
a realidade e o sentido divino de toda a nossa 
existência. É por aqui o caminho.

Pe. João Paulo Vaz
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Comerciantes organizam 
festa de Santo Amaro

As tradicionais festas 
em honra de Santo 
Amaro regressam à 
cidade de Pombal 
pelas mãos dos 
comerciantes da 
zona histórica. Fer-
nando Domingues, 
proprietário de 
uma farmácia agrí-
cola, é um dos 
d i n a m i z a d o r e s 
da edição deste 
ano. Segundo o 
empresário, esta 
aventura de organi-
zar os festejos em 
honra do “santo mais 
querido de Pombal, 
a seguir a Nossa 
Senhora do Cardal” começou com um 
desafio da esposa de um comerciante 
vizinho, Filipe Neves. “A esposa do 
senhor Filipe Neves levantou o ramo 
do ano passado e pediu ajuda aos 
comerciantes da zona histórica”, 
esclareceu. Fernando Domingues 
respondeu positivamente ao desafio 
e, com ajuda de “meia dúzia de 
vizinhos”, preparou um programa 
festivo que terá o seu momento alto 
com a Missa na Igreja do Cardal, 
seguida da Procissão Solene, 
acompanhada pela Filarmónica 
Artística Pombalense. 
Para o ano… ainda não há 
candidatos. Porém, o empresário da 
zona histórica admitiu que gostava de 
ver os comerciantes de outros bairros 
da cidade a pegarem no ramo.
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Ultreia dos Cursos de Cristandade.
Testemunho de Licínia Cravo

Fiz o meu curso há 
três anos… senti 
a necessidade 
de assumir a 
responsabilidade 
social daquilo que 
acredito e quero 
seguir. E uma 
das coisas mais 
importantes para 
mim é identificar o 
meu querer com o 

querer de Deus, é saber o que devo fazer para me 
aproximar de Jesus?
Algumas respostas a esta pergunta encontro-as 
no estudo, sobretudo na preparação das minhas 
catequeses, assim como na reunião semanal do 
grupo (partilha dúvidas em relação às leituras e às 
profecias de Deus, as nossas vivências, etc…) e 
na ida à Escola dos Cursos, onde as explicações 
do Senhor Padre, nos temas abordados, são 
muito benéficas para a minha capacidade de ver 
Deus através de sinais; desperta-me a alegria e a 
esperança, sustentadas pela escuta da palavra de 
Deus e pela oração. Quanto mais aprofundo esse 
estudo mais aconchego a minha intimidade pessoal 
como cristã, no interior do meu lar, como esposa e 
mãe.
Ser cristã na vida em comunidade, no trabalho, nos 
encontros profissionais, no divertimento, no lazer 
(presto pequenos serviços humildes).
Ser cristã na partilha com os irmãos menos 
favorecidos.
Ser cristã na participação social. 
Já alguém dizia que a fé sem obras é morta… Por 
isso, tento, no meu dia-a-dia, já bem carregado, ser 
boa cristã. Acho que a minha vida não teria sentido 
se eu não fizesse confiança em Deus, pois Ele 
ajuda-me a todo o momento do dia. Mesmo nas 
horas mais difíceis, sinto que sou ajudada pela 
Sua força divina, que me faz ultrapassar todas 
as dificuldades, tanto a nível profissional, como 
pessoal e familiar, o que me faz sentir bem.
O cristão sem fé acaba por não ser um cristão 
completo, pois só com a fé podemos alcançar a 
felicidade plena.
Aproveito o início deste ano novo para vos 
relembrar que somos educadores da fé. Vamos 
lutar para que consigamos continuar em massa a 
missão que nos foi confiada.

Licínia Cravo

D. João Lavrador encerra próximo 
Curso do Movimento dos Cursos de 
Cristandade
D. João Lavrador, Bispo Auxiliar do Porto, irá 
participar na cerimónia de encerramento do 
próximo curso de senhoras do Movimento dos 
Cursos de Cristandade, participação inserida nas 
comemorações do cinquentenário do movimento 
na Diocese de Coimbra. A sessão solene presidida 
por D. João Lavrador será às 15H30, no salão 

de São Tomás, no seminário Maior de Coimbra. 
Todos os cursistas da paróquia de Pombal estão 
convidados a participar, quer na sessão solene 
quer nos encerramentos dos cursos de homens e 
de senhoras, que se irão realizar no final deste mês 
e princípio do próximo. O 125º curso de homens 
será nos dias 24 a 27 de Janeiro, na Praia de Mira 
e o encerramento no Seminário Maior de Coimbra, 
pelas 18H30 do dia 27. O 108º curso das senhoras 
realiza-se entre o dia 31 de Janeiro e o dia 3 de 
Fevereiro e o encerramento está agendado para as 
18H15 do dia 3, na Sé Nova, ao qual se segue a 
Eucaristia, presidida pelo nosso bispo D. Virgílio do 
Nascimento Antunes.

Festa dos Reis na Charneca
Conforme anunciado, decorreu, no passado 
domingo, a Festa dos Reis, na Capela da 
Charneca. Cada grupo da Catequese animou a 
festa com um tema alusivo ao dia, com a chegada 
dos Reis Magos junto do Menino Jesus. No final 
das actuações, as catequistas entregaram a cada 
catequizando uma fita com a oração do anjo da 
guarda bordada, oferecidas pela Capela. De 
seguida, houve o almoço partilhado, que teve uma 
adesão muito significativa.
 

António
Venâncio
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Ano novo, “casa nova”… para a Catequese de Pombal 

Reunião de Leitores com o Pároco
O padre João Paulo Vaz reuniu no sábado passado 
com o Grupo de Leitores da paróquia de Pombal. O 
primeiro encontro entre os leitores e o pároco serviu 
para trocar algumas ideias sobre a forma como se 
pode melhorar o anúncio da Palavra de Deus.
A reunião começou com a orientação da primeira 
das catequeses para o Ano da Fé, com o tema 
“Há lugar, no mundo, para Deus?”. Foi também 
distribuída a escala de leitores para este mês 
e agendado o próximo encontro para o mês de 
Fevereiro.

Nova Formação de Acólitos
Vai iniciar-se, no próximo mês de Fevereiro, a 
formação de acólitos para novos candidatos. 
Terá lugar, semanalmente, às quartas-feiras, das 
17h00 às 17h45, na Igreja do Cardal. Poderá 
inscrever-se no Grupo de Acólitos e respectiva 
formação qualquer catequizando a partir do 4º 
ano, inclusive. As inscrições deverão ser feitas no 
Cartório Paroquial durante o mês de Janeiro.
A formação terminará com a imposição da cruz, 
em Julho, antes da Festa do Bodo.

Ano novo… vida nova… e uma 
casa nova para catequizandos 
da cidade de Pombal.
A paróquia decidiu investir 
na requalificação das velhas 
instalações da paróquia e da 
antiga residência paroquial em 
espaços modernos e práticos. 
As obras foram alargadas aos 
serviços de apoio da paróquia, 
cartório, salão paroquial e 
residência do pároco.
Na prática, a antiga residência paroquial, um 
edifício da década de 60, composto por três 
pisos, foi transformado em 13 salas de catequese. 
O pároco João Paulo Vaz foi albergado num 
espaço antigo, adaptado para servir de residência 
paroquial. O cartório e o salão paroquial também 
mereceram uma atenção especial deste pacote de 
obras de remodelação.
Melhorar a acessibilidade dos paroquianos aos 
serviços paroquiais e as condições em que era 
dada a Catequese estiveram na origem destas 
mudanças que se efectivaram com o início de 
2013. O Luz e Esperança foi assistir ao regresso 
das crianças e jovens catequizandos e foi recebido 
pelos coordenadores dos três sectores. Graciosa 
Gonçalves é a responsável pelo 3º sector que 
compreende os anos entre o 7º e o 10º ano, Vitor 
Gonçalves é o coordenador do 2º sector, ou seja, 
os anos que vão do 4º ao 6º ano. Isabel Goucha 
é a coordenadora do 1º sector e responsável 
pelos primeiros anos três anos de catequese até 
à Primeira Comunhão. Os três responsáveis pela 
catequese da paróquia têm uma vasta equipa a 
trabalhar com eles composta por cerca de 180 
catequistas em toda a Paróquia, que asseguram 
semanalmente o serviço da Catequese a cerca de 
1100 crianças e adolescentes. “Os coordenadores 

fazem a ponte entre o padre e 
os restantes catequistas”, es-
clareceu a coordenadora do 3º 
sector, Graciosa Gonçalves.
Os três rostos da catequese 
da paróquia foram unânimes 
quando questionados 
sobre a importância das 
novas instalações: “Eram 
uma grande necessidade”. 
Durante os últimos anos, as 
crianças e os jovens foram 

acolhidos em casas particulares, estabelecimentos 
comerciais, espaços cedidos pelo município e 
em salas e espaços da paróquia “frios e pouco 
acolhedores”, lembraram. Rodrigo Rodrigues, 12 
anos, acólito, frequenta o 6º ano da catequese e foi 
perentório nas suas respostas sobre a mudança de 
instalações. O jovem admitiu que era desagradável 
sair do conforto do lar para um espaço onde o 
frio era superior à vontade que tinha de conhecer 
melhor a vida de Jesus Cristo. Curiosamente, a 
nova sala de catequese de Ricardo Rodrigues é o 
antigo escritório do antigo pároco de Pombal, Pe. 
Diamantino Cruz.
Mesmo assim, os três coordenadores admitem que 
as novas salas ainda são insuficientes e irão manter 
os espaços gentilmente cedidos pelo município de 
Pombal e algumas dependências da Igreja Matriz e 
da Igreja do Cardal. Quem sabe… mais tarde surge 
a oportunidade de construir mais algumas salas 
para albergar um dos maiores grupos de catequese 
da Diocese de Coimbra.
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13 de Janeiro de 2013.
Baptismo do Senhor
Primeira leitura (Is 42, 1-4.6-7)
Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, 
o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz 
repousar o meu espírito, para que leve a justiça 
às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem 
se fará ouvir nas praças; não quebrará a cana 
fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega: 
proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá 
nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça 
na terra, a doutrina que as ilhas longínquas 
esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo 
a justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a 
aliança do povo e a luz das nações, para abrires os 
olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros 
e da prisão os que habitam nas trevas».

Comentário
No Baptismo que recebeu das mãos de João, Jesus 
manifesta-Se como sendo Aquele que o profeta anunciara: 
o Servo de Deus, que desce à água no meio dos pecadores 
para inaugurar a obra da redenção que o Pai Lhe confiara 
e, ao mesmo tempo, o Filho bem amado, sobre quem 
repousa o Espírito de Deus, para que Ele seja portador da 
Boa Nova da salvação a toda a Terra.

Segunda leitura (Actos 10, 34-38)
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na 
verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção 
de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O 
teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou 
a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a 
paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, 
a começar pela Galileia, depois do baptismo que 
João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o 
bem e curando todos os que eram oprimidos pelo 
demónio, porque Deus estava com Ele».

Comentário
O Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora do Baptismo 
e ungiu-O para que Ele pudesse começar o seu ministério 
e, por Ele, os homens fossem também baptizados não 
só na água, mas na água e no Espírito. A unção que o 
Espírito Santo confere a Jesus na hora do seu baptismo 
marca-O como “Messias”, isto é, “Ungido”, ou seja “Cristo”, 

e, faz d’Ele a fonte da unção com que o mesmo Espírito 
marcará os “cristãos”, os “ungidos”, membros de Cristo, 
sua Cabeça.

Leitura do Evangelho (Mt 2, 1-12)
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e 
todos pensavam em seus corações se João não 
seria o Messias. João tomou a palavra e disse-
lhes: «Eu baptizo-vos com água, mas vai chegar 
quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno 
de desatar as correias das sandálias. Ele baptizar-
vos-á com o Espírito Santo e com o fogo». Quando 
todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também foi 
baptizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e o 
Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corporal, 
como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: 
«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a 
minha complacência».

Comentário
No livro do Génesis (Gn. 3, 23-24) diz-se que depois do 
pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram 
expulsos do paraíso terrestre, que se fechou atrás deles. 
Agora, na hora do baptismo de Jesus, o Céu abriu-se para 
franquear a entrada ao homem novo, que é Jesus, que a 
voz do Pai declara ser o Seu Filho. N’Ele e por Ele a todos 
os que n’Ele crêem, santificados pela graça do Espírito 
Santo, está agora patente a porta do paraíso.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 14.Jan | Igreja do Cardal - Missa em honra de Sto. 
Amaro (09h00)

:: 15.Jan | DIA DE STO. AMARO | Igreja Matriz - Missa 
em honra de Sto. Amaro (09h00)

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

:: 19.Jan | Seminário Maior de Coimbra - Encontro 
Diocesano para estudo do Vaticano II - “Sacrosanctum 
Concilium” (das 10h00 às 17h00) (não é necessário 
inscrição)

:: 19.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Pais e 
Padrinhos das crianças do 3º ano que vão ser 
baptizadas (21h00)

:: 20.Jan | Igreja do Cardal - Apresentação dos 
Crismandos deste ano, na Eucaristia (11h00)

3 de Fevereiro
Quinta de Santana - Redinha

FORMAÇÃO “ANO DA FÉ” PARA
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS

APOIOS


