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Esperança

Os consagrados na 
vida da Igreja

O dia 2 de Fevereiro é o dia 
em que a Igreja celebra a 
Festa da Apresentação do 
Senhor. É tradicionalmente o 
dia em que a Igreja reza pelos consagrados - o 
Dia do Consagrado ou da Vida Consagrada.
No “Dia da Vida Consagrada”, a liturgia celebra 
a Apresentação do Senhor no Templo de 
Jerusalém. Esse ícone – que expressa a entrega 
total de Cristo, desde os primeiros momentos 
da sua existência terrena, nas mãos do Pai 
– convida todos os consagrados e consagradas 
a renovar a sua entrega nas mãos de Deus e 
a fazer da própria existência um dom de amor, 
um testemunho comprometido da realidade do 
Reino, ao serviço do projeto salvador de Deus 
para os homens e para o mundo.
Num tempo em que escasseia a disponibilidade 
interior para assumir a vocações de consagração 
total ao serviço de Deus e da Igreja, todos 
somos chamados a rezar por estas vocações 
e a pedir ao Senhor que envie operários para 
a Sua messe. Fazem-nos falta pastores que 
entreguem a vida e cuidem do rebanho... 
Fazem-nos falta homens e mulheres que se 
consagrem ao serviço, na oração, na caridade, 
na castidade, na pobreza... Fazem-nos falta 
testemunhas da alegria, da oblação da vida 
por amor, do entusiasmo do serviço, à imagem 
de Cristo que Se entregou todo. Não faltam 
vocações... falta, sim, a coragem e o entusiasmo 
de aceitar entregar a vida. Faltam testemunhos 
que mostrem que quem entrega a vida por amor 
é sempre feliz e recebe sempre cem por um. E 
falta a nossa oração. Rezemos sempre muito, 
pelo menos para que aqueles que, em algum 
momento, sentiram o chamamento de Deus não 
tenham medo de dizer sim. E demos sempre o 
testemunho da nossa alegria.

Pe. João Paulo Vaz
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Pombalenses oferecem 
refeições quentes em 

Nampula
Mais de uma centena de cristãos 
do concelho de Pombal oferece 
diariamente uma refeição quente 
aos seus “afilhados” de Nampula, 
Moçambique. O projecto “chegou” a 
Pombal em 2005 e continua activo, com 
uma oferta monetária anual que cada 
“padrinho” de cá faz ao “afilhado” de 
lá. Em Moçambique, uma congregação 
de missionárias portuguesas garante 
que os protegidos deste grupo de 
pombalenses façam uma refeição 
quente por dia.

Liliana Domingues, de 27 anos, 
animadora sócio-cultural, é madrinha 
do pequeno Sebastião. Actualmente 
com 10 anos, o jovem frequenta a 
escola do primeiro ciclo de Nampula. As 
notícias e a foto do “afilhado” chegam 
às mãos de Liliana Domingues por 
carta enviada através das missionárias 
católicas residentes em Nampula. Mas 
o grande sonho da jovem “madrinha” 
era conhecer o Sebastião e dizer-lhe 
o quanto ele é importante para ela. 
“O facto de ajudar uma criança que 
não tem absolutamente nada, nem 
um prato de sopa por dia, faz-me 
sentir uma pessoa melhor”, disse 
emocionada quando questionada sobre 

(continua na página seguinte)
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Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

“A Alegria de crer e
o entusiasmo de comunicar a fé”

(continuação)

1. “Seguia-O uma grande multidão” (Jo 6, 2).

A realidade do nosso tempo tem marcas muito 
distintas daquela que Jesus enfrentou quando 
as multidões O seguiam para toda a parte, 
como frequentemente refere o Evangelho. 
Estava-se num mundo em que a dimensão 
religiosa da vida era inquestionável, em que a 
fé era um dado adquirido e em que a dimensão 
transcendente fazia parte da cultura comum.

A figura do profeta, que fala de Deus e se 
apresenta como Seu mensageiro, surge 
sempre como uma esperança no meio de tantas 
desilusões, sofrimentos e portas fechadas aos 
anseios humanos. Se as palavras dos profetas 
tiveram tanto impacto no mundo antigo, maior 
teriam os sinais miraculosos realizados por 
Jesus e narrados pelo Evangelista. Os Seus 
contemporâneos ficavam deslumbrados com 
o Seu ensinamento, com os Seus gestos de 
misericórdia e com a Sua vida.

O mundo antigo manifestava uma certa 
apetência para Deus, mesmo que, por vezes, 
misturada com fanatismo sectário, sincretismo 
religioso, superstições. Havia um substrato 
social, cultural e humano que facilitava o 
acolhimento da Boa Nova, havia uma natural 
abertura a algumas dimensões entretanto 
perdidas, mesmo que, hoje, reconheçamos 
que era necessário um profundo trabalho de 
purificação das motivações e uma libertação 
das marcas pagãs.

A realidade que hoje enfrentamos tem contornos 
bastante diferentes, como reconhece o Papa 
Bento XVI, ao dizer: “Enquanto no passado 
era possível reconhecer um tecido cultural 
unitário, amplamente compartilhado no seu 
apelo aos conteúdos da fé e aos valores por 
ela inspirados, hoje parece que já não é assim 
em grandes sectores da sociedade, devido a 
uma profunda crise de fé que atingiu muitas 
pessoas” (Carta Apostólica A Porta da Fé, 2).

(continua no próximo número)

Festa da Palavra na Charneca
Realizou-se no passado domingo, dia 27, a Festa 
da Palavra das crianças que frequentam o 4º ano 

a importância do contributo, no valor anual de 72 
euros. Liliana Domingues teve conhecimento deste 
projecto através dos avisos proferidos pelo pároco, 
numa celebração da Eucaristia, em meados de 
2008, na Igreja do Cardal, na cidade de Pombal. 
Incomodada com a história que ouviu durante a 
Eucaristia, chegou a casa e pediu ajuda aos pais 
para apoiar um “afilhado”. Os pais responderam 
positivamente e 
desde essa altura 
que o pequeno Se-
bastião passou a 
fazer uma refeição 
quente por dia. Hoje, 
Liliana Domingues já 
não precisa da ajuda 
financeira dos pais. 
Os 72 euros necessários para manter as refeições 
do Sebastião saem directamente do orçamento 
anual da Liliana e do irmão Fábio Domingues.
A paróquia de Pombal e o seu novo pároco, 
seguindo o caminho do seu antecessor, estão 
receptivos à inscrição de novos padrinhos. Se 
estiver interessado deverá dirigir-se ao Cartório 
Paroquial de Pombal. Em Nampula, milhares de 
crianças continuam à espera que alguém contribua 
com um prato de sopa quente por dia.

da catequese 
da Charneca. O 
momento solene 
de entrega da 
Bíblia a três 
catequizandos 
do grupo orien-
tado pelas 
c a t e q u i s t a s 
Maria Teresa de 

Jesus e Joana Nogueira realizou-se na Capela da 
Charneca.
A cerimónia realizou-se no final da missa e contou 
com a presença dos familiares, catequistas e 
comunidade católica.

António Venâncio

Encontro Arciprestal de
Grupos Corais

24 de Fevereiro, das 15h00 às 17h00
Igreja Matriz de Pombal
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Cursos de Cristandade há 50 anos
em Coimbra
Os pombalenses Jorge do Canto e Norberto 
Costa participaram no 125º curso de homens do 
Movimento dos Cursos de Cristandade na Diocese 
de Coimbra. O curso de homens realizou-se o fim-
de-semana passado em Mira. Hoje, é a vez das 
senhoras completarem esta fase da sua caminhada 
neste movimento. A cerimónia de encerramento do 
108º curso das senhoras está agendada para as 
18h15, na Sé Nova, a que se segue a eucaristia 
presidida pelo bispo D. Virgílio do Nascimento 
Antunes.
O Secretariado Diocesano do Movimento dos 
Cursos de Cristandade programou para esta a 

Norberto Costa, Pombal, 42 anos

“Admito que estava curioso para saber o que me 
esperava em Mira, mas este curso está muito bem 
pensado e por isso faz-nos ver a vida de uma 
maneira diferente… como pais, como filhos, como 
maridos. Sinto-me uma pessoa melhor.”

tarde, a partir das 15h30, uma sessão solene de 
comemoração dos 50 anos da chegada dos cursos 
à Diocese de Coimbra. A cerimónia irá decorrer nas 
instalações do Seminário Maior de Coimbra e conta 
com a presença do Bispo Auxiliar do Porto, D. João 
Lavrador.
O Secretariado do Movimento dos Cursos de 
Cristandade e o Pároco de Pombal, padre João 
Paulo Vaz, aproveita a oportunidade para convidar 
todos aqueles que viveram um curso de cristandade 
nestes cinquenta anos a assistir às actividades 
previstas para esta tarde em Coimbra.
O Movimento do Curso de Cristandade foi fundado 
em Espanha por Eduardo Borim com a missão de 
evangelizar os ambientes (família, trabalho e vida 
social) num encontro pessoal com Cristo Vivo.

Testemunhos

Jorge do Canto, Pombal, 67 anos

“Foi muito bom. O Curso de Cristandade está muito 
bem organizado e é impossível ficar indiferente a 
tudo aquilo que aprendemos durante aqueles três 
dias de formação em Mira”

Reuniões de preparação da
Primeira Comunhão
No próximo sábado, dia 9 de Fevereiro, pelas 
21h00, no Salão Paroquial, realizar-se-á uma 
reunião para os Pais das crianças que vão 
a Primeira Comunhão, com a finalidade de 
sensibilizar e ajudar os pais no apoio aos seus 
filhos, de forma a vivenciarem melhor o sacramento 
da Reconciliação e da Eucaristia.
No domingo, dia 10 de Fevereiro, pelas 15h00, a 
Igreja do Cardal recebe um encontro para Pais e 
Padrinhos das crianças da Primeira Comunhão de 
todo o Arciprestado de Pombal, promovido pelo 
Secretariado Diocesano da Catequese, para ajudar 
pais e padrinhos no caminho da fé que passa pela 
vivência da Eucaristia na vida dos seus filhos e 
afilhados.
E no dia 23 de Fevereiro realizar-se-á, pelas 
21h00, no Salão Paroquial, uma reunião de todos 
os Catequistas do 3ª ano da nossa Paróquia, a fim 
de preparar a 1ª Reconciliação e a 1ª Comunhão.

Isabel Goucha

Recolecção para Catequistas
em Fátima

16 de Fevereiro, das 10h00 às 17h30
Inscrições no Cartório Paroquial

40 HORAS DE
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

15 e 16 de Fevereiro
Igreja do Cardal

Início da Quaresma 2013
13 de Fevereiro

Celebração das Cinzas, às 21h00,
na Igreja do Cardal
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3 de Fevereiro de 2013.
IV Domingo do Tempo Comum C
Primeira leitura (Jer 1, 4-5.17-19)
Leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor 
foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te formar no 
ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do 
seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta 
entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para 
ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante 
deles, senão serei Eu que te farei temer a sua presença. 
Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada (...). Eles 
combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, 
porque Eu estou contigo para te salvar».

Comentário
Desde o dia da sua vocação, Jeremias, que os seus 
compatriotas hão-de acolher tão mal, é destinado por 
Deus para levar a palavra divina até aos pagãos. A palavra 
de Deus vem ao mundo para chegar a toda a Terra; e deve 
partir do meio do povo que Ele mesmo acolheu, mas que 
tantas vezes não é o que Lhe dá melhor acolhimento.

Segunda leitura (forma breve 1 Cor 13, 4-13)
Irmãos: A caridade é paciente, a caridade é benigna; 
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa; não é 
inconveniente, não procura o próprio interesse; não se 
irrita, não guarda ressentimento; não se alegra com a 
injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia 
acabará, o dom das línguas há-de cessar, a ciência 
desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca. 
(...) No presente, nós vemos como num espelho e 
de maneira confusa; então, veremos face a face. 
No presente, conheço de maneira imperfeita; então, 
conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem 
estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas 
a maior de todas é a caridade.

Comentário
No Corpo Místico de Cristo, que é a Igreja, há grande 
diversidade de dons e graças. Depois de se referir a essa 
variedade, que enriquece o corpo da Igreja, o Apóstolo 
aponta o que é carisma de todos os cristãos e a que todos 
são chamados, embora cada um em grau diferente: a 
caridade. Esta leitura é um verdadeiro hino à caridade.

Leitura do Evangelho (Lc 4, 21-30)
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga 
de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos 

davam testemunho em seu favor e se admiravam das 
palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E 
perguntavam: «Não é este o filho de José?». Jesus 
disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, 
cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra 
o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E 
acrescentou: «Em verdade vos digo: Nenhum profeta 
é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que 
havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta 
Elias, quando o céu se fechou durante três anos e 
seis meses e houve uma grande fome em toda a terra; 
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas 
a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia 
em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu; 
contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio 
Naamã». Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram 
furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram 
Jesus da cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina 
sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de O 
precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo 
meio deles, seguiu o seu caminho.

Comentário
Como Jeremias, também Jesus foi mal recebido pelos 
seus, e, deixando Nazaré, a terra “onde Se tinha criado”, 
partiu para outros lugares, onde a palavra de Deus 
pudesse encontrar quem melhor a escutasse. Deus liga-
Se a determinadas circunstâncias humanas e temporais; 
mas a Sua Palavra vem ao mundo para ser levada até 
aos confins da Terra. Ela não veio para dividir, mas para 
unir; dividir, só a verdade do erro, o bem do mal, a luz das 
trevas, porque Deus é Luz.

Liturgia da Palavra

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

:: 06.Fev | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 07.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (19h30)

:: 08.Fev | Cartório Paroquial - Reunião da Equipa 
Arciprestal da Pastoral Juvenil (19h30)

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

:: 09. Fev | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 09.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Pais da 
Primeira Comunhão (21h00)

:: 10.Fev | Crespos - Festa da Senhora da Luz - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 10.Fev | Igreja do Cardal - Reunião de Pais e 
Padrinhos da Primeira Comunhão (15h00)

APOIOS


