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e         Luz
Esperança

A unidade dos 
cristãos

Terminou no passado dia 
25 de Janeiro a Semana de 
Oração pela Unidade dos 
Cristãos em toda a Igreja. 
“Todos os anos o oitavário que vai do dia 18 até 
ao dia 25 de janeiro, dia da festa da Conversão 
de São Paulo, é dedicado à oração pela unidade 
dos cristãos.
A unidade na comunidade cristã, ou a falta de 
unidade dos discípulos de Cristo, é talvez um 
dos maiores contra testemunhos dos cristãos. 
Apesar da oração de Cristo a pedir que os seus 
discípulos fossem conservados na unidade, 
muitas vezes os caminhos dos homens nem 
sempre trilham aqueles que são os projetos 
de Deus. É necessária muita oração e também 
muita conversão.
Com esse efeito, esta semana de oração, que 
tem a sua origem  nos fins do século XIX e que 
foi largamente impulsionada nos tempos do pós-
concílio Vaticano II, tem como tema central a 
pergunta do Profeta Miqueias: «que quer Deus 
de Ti?». Responder a esta pergunta é olhar 
Aquele que nos pode dar a unidade.” (site da 
Diocese de Coimbra)
Viver separados na fé significa sempre que não 
entendemos ainda o mandamento que Cristo nos 
deixou: “amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei”. Somos de Cristo e, por isso, formamos 
um só corpo no amor. Em cada momento da 
nossa vida é chegada a hora de efectivarmos a 
comunhão e de dar sentido à presença do irmão 
na nossa vida. E irmãos não são só aqueles que 
acreditam como eu acredito ou os que pensam 
como eu penso. E se o Senhor é o mesmo, então 
o que conta é a boa nova que nos deixou e não 
só a forma como a vivemos e expressamos. 
As vivências e expressões podem ser muito 
diversas. O Amor é o mesmo. E une-nos.

Pe. João Paulo Vaz
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O Credo à luz da vela
O Ano da Fé é uma realidade em toda 
a Igreja. Relembramos a proposta 
que foi feitas às famílias da nossa 
comunidade: a oração do Credo, em 
família, à luz da vela. Está disponível, 
à saída das celebrações dominicais 
ou no Cartório Paroquial, um conjunto 
de uma vela e uma pagela contendo 
os símbolos do Ano da Fé e a oração 
do Credo no verso. O que se propõe é 
que cada família, ao final do dia, antes 
de iniciar o jantar (ou noutro momento 
mais conveniente), acenda a vela e 
todos rezem o Credo em conjunto. 
Iluminados por 
Cristo, procla-
memos a fé 
em família.
Os resultados 
financeiros re-
vertem a favor 
das obras do 
Cardal.

Encontro Arciprestal de 
Ministros Extraodinários

É já no próximo dia 2 de Fevereiro 
(e não no dia 3, como erradamente 
apareceu nos dois últimos boletins), 
na Quinta de Santana, Redinha, 
entre as 10h00 e as 17h00, que 
teremos o primeiro dos dois encon-
tros de formação para Ministros Ex-
traordinários do nosso Arciprestado 
de Pombal. O formador será o Pe. 
João Paulo Vaz e as reflexões do 
dia andarão à volta dos temas da fé 
e da quaresma. Será um tempo de 
crescimento interior na vida destes 
que se colocam ao serviço da Igreja 
pelos ministérios laicais da comunhão, 
da palavra e das exéquias.
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Cursos de Cristandade
na Praia de Mira
O 125º curso de homens do Movimento dos 
Cursos de Cristandade encerra hoje, pelas 18H30, 
no salão de São Tomás do Seminário Maior de 
Coimbra. Os cursistas de Pombal estão convidados 
para a cerimónia desta tarde. O curso teve início 
na passada quinta-feira na Praia de Mira. No 
próximo fim-de-semana realiza-se o 108º curso de 
senhoras. O encerramento está agendado para as 
18H15, na Sé Nova, a que se segue a Eucaristia, 
presidida pelo bispo D. Virgílio do Nascimento 
Antunes. Na mesma tarde, haverá a sessão 
solene dos 50 anos do Movimento dos Cursos de 
Cristandade na Diocese e contará com a presença 
de uma personalidade importante da Igreja Católica 
portuguesa e bem conhecida dos paroquianos de 
Pombal: D. João Lavrador, que irá proferir uma 
conferência nessa sessão, que decorrerá no 
Seminário Maior de Coimbra, a partir das 15H00.
Da Escola de Pombal, os membros do movimento 
irão participar num momento de oração de 
intendência pelas senhoras que participarão no 
curso deste ano, na próxima sexta-feira, pelas 
21H00, na Igreja da Pelariga.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé
“A Alegria de crer e

o entusiasmo de comunicar a fé”
(continuação)

Na diocese de Coimbra, temos a graça de 
encontrar homens e mulheres cheios de Deus, a 
professar a fé com entusiasmo e disponíveis para 
o serviço da Igreja, sobretudo nas comunidades 
locais e paroquiais. Percebemos, apesar disso, 
que precisamos de um novo ardor, pois as grandes 
massas de batizados e crentes estão, agora, 
muito indiferentes à fé, perderam os hábitos de 
participação na liturgia e noutras ações eclesiais, 
não vivem a alegria da adesão a Cristo como o 
Caminho, a Verdade e a Vida.
Por outro lado, se há ainda uma percentagem 
muito elevada de pessoas que se sentem 
discípulas de Jesus Cristo e membros da Igreja, 
maior é o número dos que deixaram de ter essa 
inquietação e que vivem à margem de tudo isso. 
Há ainda os que, apesar de se considerarem 
cristãos, não possuem convicções capazes de 
suportar uma vida de fé, nem incarnam os valores 
provenientes do Evangelho de Jesus Cristo.
A messe é muito vasta e inclui tanto os que 
estão dentro da Igreja como os que estão fora 
dela. Exige um trabalho que se oriente em dois 
sentidos: no sentido da profundidade em relação 
aos que, de uma forma ou de outra, já são 
discípulos de Cristo e membros da Sua Igreja; no 
sentido do alargamento das fronteiras, em relação 
aos que estão fora da Igreja, e são indiferentes, 
agnósticos ou ateus.

I. NÓS CREMOS E SABEMOS QUE TU ÉS O 
SANTO DE DEUS (Jo. 6, 69)
O capítulo 6 do Evangelho segundo S. João inicia 
com a narração da multiplicação dos pães e dos 
peixes, continua com o episódio de Jesus que 
caminha sobre as águas e transmite confiança 
aos seus discípulos amedrontados (Jo 6, 16-21). 
Anuncia depois que a obra de Deus consiste “em 
crer naquele que Ele enviou” (Jo 6, 29). Segue-se 
o longo discurso do Pão da Vida, que conclui com 
a confissão de fé de Pedro, em nome dos Doze: 
“A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de 
vida eterna! Por isso nós cremos e sabemos que 
Tu és o Santo de Deus” (Jo 6, 68-69). Este texto 
encerra em si um dos mais eloquentes paradigmas 
bíblicos do percurso da fé e das suas implicações 
na vida de cada crente e da comunidade cristã em 
que se insere. Convido-vos, por isso, a lê-lo e a 
refletir sobre ele, como ponto de partida para todas 
as atividades que vamos realizar no Ano da Fé.

(continua no próximo número)

Casal Fernão João apresenta mais 
um “Senhor das Almas”
A Capela do Casal Fernão João apresentou mais 
uma edição do boletim “O Senhor das Almas”. No 
editorial deste número 68, a Comissão da Capela 
deseja que o ano novo “exerça a magia e o poder 
de nos induzir à reflexão, para que cada um de 
nós se consciencialize de que, juntos, somos mais 
fortes, capazes de superar esta terrível crise que 
nos afecta a todos”.
“O Senhor das Almas” de Janeiro publica o 
programa das festas de Nossa Senhora da Luz e 
S. Brás a realizar no recinto da Capela do Casal 
Fernão João nos dias 2 e 3 de Fevereiro. A festa 
tem início no sábado, dia 2, pelas 16H00, com uma 
Missa solene. Pelas 18H00, a Comissão da Capela 
promove um lanche convívio com sardinhada e 
febras regadas pelo “bom vinho” da região. O baile 
será às 21H00 e conta com a animação do grupo 
“Só Ritmo”. A manhã de domingo irá acordar ao 
som dos gaiteiros. O andor e os ramos irão chegar à 
Capela pelas 12H30. A Missa solene está marcada 
para as 14H00, seguida da procissão. À tarde, a 
actuação dos artistas “Vergílio Pereira e Manuel 
Ribeiro”. A entrega dos ramos aos mordomos da 
festa do próximo ano deverá acontecer durante o 
final da tarde de domingo. A festa termina com um 
baile popular com “André Cardoso”.
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Crismandos apresentados à 
Comunidade

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 in-
scrições 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.

Testemunhos de crismandos

Fernanda Silva, Pinheirinho
40 anos

“A Igreja faz-me sentir em paz. Há quatro anos 
decidi agarrar-me a Deus por razões de saúde 
e hoje sou catequista. O Sacramento do Crisma 
surgiu na sequência de um convite para ser 
madrinha e assumi o compromisso que agora irei 
cumprir com muita fé”.

Suzi Nascimento, Pombal
27 anos

“Senti a falta da Igreja e decidir abraçar este novo 
desafio para me sentir mais completa. O convite 
para ser madrinha da minha sobrinha foi o motivo 
que me faltava para dar este grande passo de 
completar mais uma etapa da vida cristã”.

Álvaro Pires, Pombal
54 anos

“Fui convidado para ser padrinho e entendi que 
não devia enganar o padre nem a Igreja e muito 
menos a mim próprio e decidi voltar à catequese. 
Neste percurso aprendi a interpretar a Bíblia. As 
pessoas pensam que ouvindo o Evangelho todos 
os domingos é suficiente, mas não é. Devemos 
aprofundar os nossos conhecimentos sobre este 
grande documento histórico. E, por último fica um 
conselho para quem receia regressar à catequese: 
Nunca é tarde”.

“Ao longo dos 
meus dias e da 
minha caminhada, 
nunca tinha parado 
para pensar que 
o próprio Jesus 
precisou de ser 
apoiado pela força 
do Espírito, que lhe deu coragem para levar por 
diante a Sua missão de nos salvar”. A mensagem é 
da responsabilidade do grupo de 38 catequizandos 
de Pombal que este ano se propõem a receber 
o Sacramento do Crisma. Os Crismandos foram 
apresentados durante a Eucaristia de domingo 
passado, numa celebração presidida pelo pároco, 
padre João Paulo Vaz. A cerimónia foi testemunhada 
pela comunidade da paróquia de Pombal.
O grupo deste ano é composto por 17 jovens com 
cerca de 16 anos de idade e 21 adultos com idades 
compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Os jovens 
são orientados pelos catequistas Paulo Rodrigues 
e Graciosa Gonçalves e os adultos (divididos em 
dois grupos) são guiados por Edilene Alves e André 
Alves.

Durante a ceri-
mónia, o padre 
João Paulo Vaz 
salientou a im-
portância do com-
promisso destes 
catequizandos, 
que abriram o 
seu coração e 
pediram que o 

Espírito Santo descesse sobre eles. Em resposta, os 
crismandos expressaram que foram descobrindo, 
durante esta caminhada de fé, que o Espírito que 
os anima e lhes dá força é o mesmo que Jesus 
prometeu aos Apóstolos. “Queremos experimentar 
este Espírito na oração, no encontro com os outros, 
na experiência da vida quotidiana, sentir mais 
a Sua presença nos encontros com o grupo de 
catequese, participando no retiro, sendo generosos 
com quem necessita, sendo alegres e vivendo em 
esperança”, testemunharam os 38 crismandos.
A caminhada continua, no próximo mês de 
Fevereiro, com um retiro na Praia de Quiaios 
e termina no final do ano pastoral, apesar de a 
celebração do Crisma ser no próximo dia 18 de 
Maio. A cerimónia deste ano regressa à Igreja do 
Cardal e acontecerá na vigília de Pentecostes.
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III Domingo do Tempo Comum C
Primeira leitura (Ne. 8, 2-4a.5-6.8-10)
Naqueles dias, Esdras abriu o Livro à vista de todos; 
e quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras 
bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo 
respondeu, erguendo as mãos: «Amen! Amen!». E 
prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. 
Os levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei 
de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que 
se pudesse compreender a leitura. Então o governador 
Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como 
os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o 
povo: «Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso 
Deus. Não vos entristeçais nem choreis». – Porque 
todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei 
–. Depois Neemias acrescentou: «Ide para vossas 
casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces 
e reparti com aqueles que não têm nada preparado. 
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; portanto, 
não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a 
vossa fortaleza».

Comentário
A proclamação da palavra de Deus, que Jesus faz na 
sinagoga de Nazaré, como se irá ouvir na leitura do 
Evangelho de hoje, aparece já no Antigo Testamento, 
cinco séculos antes de Cristo, como se vê por esta leitura. 
Podemos observar o cuidado na proclamação, a atenção 
na assembleia e como já então o povo aclamava a palavra 
escutada, tal como a celebração litúrgica actual continua 
a prever.

Segunda leitura (forma breve 1 Cor. 12, 12-14.27)
Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos 
membros e todos os membros do corpo, apesar de 
numerosos, constituem um só corpo, assim sucede 
também em Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados 
num só Espírito para constituirmos um só corpo e a 
todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o 
corpo não é constituído por um só membro, mas por 
muitos. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, 
cada um por sua parte.

Comentário
Com esta comparação do corpo, S. Paulo quer fazer-nos 
compreender que, na Igreja, há muitos campos de acção, 
diferentes uns dos outros, mas que isso não deve ser 
causa de divisão, mas, ao contrário, de unidade, porque 
todos esses serviços são fruto do mesmo e único Espírito.

Leitura do Evangelho (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Já que muitos empreenderam narrar os factos que 
se realizaram entre nós, como no-los transmitiram 
os que, desde o início, foram testemunhas oculares e 
ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter 
investigado cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas 
conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele 
tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do 
Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. 
Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi 
então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu 
costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-
Se para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro do 
profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem 
em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a 
boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a 
redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir 
a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da 
graça do Senhor». Depois enrolou o livro, entregou-o 
ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os 
olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: 
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir».

Comentário
Nesta leitura, o evangelista expõe o método que seguiu 
para se informar sobre o Evangelho que vai escrever, e 
faz a dedicatória do mesmo a um tal Teófilo, nome que 
significa “Amigo de Deus”. Depois, começa a sua narração, 
referindo o princípio do ministério público de Jesus. A cena 
passa-se na sinagoga de Nazaré, numa celebração de 
Sábado. Jesus inicia o seu ministério numa celebração, e 
nela Se apresenta como sendo Aquele a quem a leitura se 
refere. De facto, o Senhor é Aquele a quem toda a Sagrada 
Escritura se refere e Aquele que, em cada celebração 
litúrgica, é tornado presente pela própria celebração.

Liturgia da Palavra

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

:: 02.Fev | Quinta de Santana, Redinha - Encontro de 
Formação Arciprestal para Ministros Extraordinários 
(das 10h00 às 17h00)

:: 03.Fev | Seminário Maior de Coimbra - Sessão 
Solene dos 50 anos dos Cursos de Cristandade na 
Diocese e Encerramento do Curso de Senhoras 
(15h30)

:: 09.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Pais da 
Primeira Comunhão (Paróquia)

:: 10.Fev | Igreja do Cardal - Reunião de Pais e 
Padrinhos da Primeira Comunhão (Arciprestado)

APOIOS


