
Catequizandos solidários
O grupo de catequese do 10º ano (da ci-
dade, ao domingo), orientados pela cate-
quista Ana Rita Gomes, recolheu, entre os 
dias 1 e 15 de dezembro, determinados 
bens alimentares, com os quais foi possí-
vel encher dois cabazes de Natal. Os bens 
recolhidos serão entregues a duas famílias 
economicamente vulneráveis e conhecidas 
dos catequizandos. Os jovens esperam, 
desta forma, contribuir para um Natal me-
lhor das famílias em questão.

No domingo passado, um grupo de 
catequese do 9º ano ofereceu um cabaz de 
Natal à Conferência São Vicente de Pau-
lo. Os alimentos foram oferecidos pelos 
catequizandos e destinam-se a apoiar uma 
família, das muitas famílias que os Vicenti-
nos apoiam. O cabaz de Natal foi, simboli-
camente, entregue à Conferência durante 
a celebração da Eucaristia da Catequese.
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Ele é o
“Deus-connosco”

Faltam poucos dias para cele-
brarmos o nascimento de Jesus, 
um acontecimento que mudou o 
rumo da história, mas, mais do 
que isso, um acontecimento que 
muda o rumo da “minha história”. Jesus é o “Deus-
connosco” que veio ao encontro dos homens, para lhes 
oferecer uma proposta de salvação, um caminho de 
eternidade, uma confirmação definitiva da nossa voca-
ção divina. Ele vem oferecer uma vida nova aos ho-
mens. Este projecto é intemporal e não está limitado a 
um lugar... Por isso, é um projecto para hoje, novo e ac-
tualizado. Deus não abandona o Seu povo e quer per-
correr, com ele, de mãos dadas, o caminho da história. 
Por isso, a vinda do Messias diz-me respeito. Ele nasce 
por minha causa, hoje. É n’Ele que devemos colocar a 
nossa esperança, porque Ele é o Salvador anunciado 
e prometido que vem, hoje, para me salvar. Cada um 
de nós é convidado a acolher, de braços abertos, a 
proposta que Jesus traz conSigo, ao incarnar: faz-Se 
homem, para, como homem e com os homens, realizar 
a reconciliação do género humano com Deus. Cada um 
de nós é convidado a deixar-se transformar por essa 
proposta. Depois, do encontro com Jesus deve resultar 
o testemunho: tendo recebido a Boa Nova da salvação, 
cada um de nós deve anunciá-la, com alegria, entusi-
asmo, vontade renovada e esperança efectiva. Se re-
conhecemos o “Deus-connosco”, o Filho de Deus feito 
homem, reconhecemos a melhor prenda que podería-
mos merecer e receber. Nada disto pode, então, ficar 
oculto. É como um cheque-prenda que, para se tornar 
prenda, tem de ser descontado e aplicado... Ou como 
uma prenda que só é apreciada e usufruída depois de 
desfeito o embrulho e revelada. Cristo é a nossa maior 
prenda! A Boa Nova da Salvação que nos traz deve 
ser, por nós, Seus seguidores, levada e partilhada com 
todos os homens. Havemos de fazer com que ela se 
torne uma realidade libertadora em todos os tempos e 
lugares. Hoje também. Está aí o Natal. Como vai ser 
este tempo para mim? Que quero eu? Jesus já me 
disse o que me vai trazer. Tenha eu o meu coração 
pronto para receber. Vale a pena acender uma lareira 
cá dentro, para aquecer o ambiente e me poder deixar 
ficar abraçado a este Menino que, cá dentro, quer nas-
cer. E vale a pena dizer-Lhe que não precisava de Se 
incomodar, mas que é bom ter-Se incomodado.

Pe. João Paulo Vaz
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Catequizandos dos Vicentes 
recebem presentes

Os catequizandos dos Vicentes foram 
surpreendidos, no domingo passado, com 
a oferta de pequenos cadernos de notas, 
cuja primeira página é a imagem do Altar 
da Capela. A ideia partiu da Comissão 
da Capela, que decidiu fotografar o Altar 
da Capela e mandou fazer pequenos ca-
dernos de notas. As crianças e os jovens 
gostaram da surpresa, manifestando a sua 
alegria durante o momento em que rece-
beram o presente das mãos dos respec-
tivos catequistas. A Celebração da Palavra 
de domingo passado foi presidida pelo Sr. 
Luís Silva, que salientou a importância des-
ta quadra festiva em que nos preparamos 
interiormente para receber Cristo em nós.
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Catequizandos colaboram com os 
Vicentinos
Durante as próximas edições do Luz e Esperança, 
iremos conhecer melhor alguns catequizandos que 
oferecem um pouco do seu tempo livre aos que 
mais precisam. Estes catequizandos colaboram, 
todos os meses, com a Conferência São Vicente de 
Paulo na preparação dos cabazes que os Vicenti-
nos distribuem pelas famílias que apoiam. Os tes-
temunhos são escritos na primeira pessoa e procu-
ram transmitir aquilo que cada um sente.

“Para mim, participar 
nesta iniciativa foi uma 
experiência muito agra-
dável e inesquecível. 
Toda a gente deveria 
experimentar a sensa-
ção de ajudar os outros 
e, como espécie de pagamento, receber um sorriso. 
Acho que esta experiência me fez crescer um pouco 
e acordar para o que se passa à minha volta. Nunca 
pensei que, tão perto de mim, houvesse tanta gente a 
precisar de ajuda. Há uns tempos, recebi uma notícia 
da minha catequista, a dizer que o peditório de alimen-
tos para a Conferência não seria necessário este ano, 
porque o Banco Alimentar Contra a Fome tinha alimen-
tos que chegassem para colmatar as necessidades da 
mesma. Fiquei muito contente. Observação: Gostaria 
que toda a gente pudesse sentir aquela maravilhosa 
sensação de ajudar”.

Jessica Pereira

O encontro pessoal com Cristo
CAMINHADA DE ADVENTO

:: Iniciámos este nosso caminho de advento desejo-
sos de conhecer melhor e de amar mais a Jesus Cris-
to. Está a chegar a hora do Seu nascimento.
E nós, como estamos? Quais foram as grandes 
descobertas interiores que fizemos ao longo des-
te percurso? Como está agora a minha Fé e a mi-
nha Esperança?

:: Caminhar para o Natal é aceitar que Deus ‘encarne’ 
nas nossas vidas e elas ganhem um outro sentido, 
um outro sabor. É abrir-se ao futuro iluminando cada 
passo com os critérios e valores do Evangelho.
Podemos então perguntar-nos: a ‘luz de Deus’ 
tem lugar nas minhas opções quotidianas?

:: Faz acontecer o Natal quem é capaz de derrubar 
a ‘cultura da indiferença’ e de suscitar a ‘cultura do 
encontro’, como tantas vezes nos repete o Papa 
Francisco.
Neste Natal onde é que preciso suscitar este ‘en-
contro’ de luz e de paz com Cristo? A quem vou 
oferecer perdão e a quem é que vou pedir per-
dão?

Festa de Natal nos Vicentes
O dia de Natal nos Vicentes é sinónimo de união de 
toda a comunidade da aldeia. A Festa de Natal dos Vi-
centes começou há muitos anos atrás, junto às antigas 
“Alminhas”. Hoje, a festa é junto à Capela, mas o dia 
de Natal continuou a ser um dia diferente para a co-
munidade local, que não esquece as “Alminhas”, onde, 
anualmente, acende uma vela. E tal como manda a 
tradição, no próximo dia 25, os Vicentes festejam a 
data de uma forma diferente. Pelas 11h00, celebra-se a 
Eucaristia, seguida de cortejo do ramo. A tarde começa 
com a venda dos andores, animada pela actuação do 
Grupo Juvenil dos Vicentes. Às 17h00, os mordomos 
da festa oferecem merendeiras com chouriço e, uma 
hora depois, chega o “Pai Natal” com a panela de cal-
do verde. A festa prossegue com música e, às 23h00, 
realiza-se o sorteio do Cabaz de Natal.

Encontro de Natal do Cura D’Ars
O grupo de jovens pré-seminaristas Cura D’Ars pro-
moveu um encontro de Natal, durante o fim-de-semana 
passado, no Seminário Maior de Coimbra. Recorde-se 
que o grupo integra dois jovens de Pombal: o David e 
o Rodrigo. O encontro realizou-se durante dois dias e 
tinha como tema de reflexão a “Alegria”. Os orienta-
dores, o Pe. Pedro Santos e a Irmã Otília, convidaram 
os doze jovens do Cura D’Ars a trabalharem sobre as 
várias manifestações de “alegria”. Assim, com a te-
soura e a cola na mão, recortaram as expressões faci-
ais que iam encontrando nas revistas que lhes foram 
entregues. Escolhidas as imagens, seguiu-se o passo 
seguinte, que consistia em explicar, verbalmente, 
as expressões de cada pessoa recortada. Durante a 
tarde, visualizaram o filme “Pach”. No domingo, foram 
surpreendidos com a visita à capela de Nossa Senhora 
da Alegria, próximo da cidade de Coimbra. De regresso 
ao Seminário, os jovens foram convidados a descrever, 
através de desenhos, os vários momentos pelos quais 
Maria passou, desde que recebeu a notícia que iria 
ser mãe, até ao dia em que Jesus nasceu. O encontro 
encerrou em grande com a participação na celebração 
da ordenação dos dois novos diáconos da Diocese de 
Coimbra, o André Sequeira e o Manuel Patto.

Pinheirinho celebra São Vicente
A localidade do Pinheiri-
nho vai estar em festa, 
no dia 26 de Dezembro, 
em honra de São Vicente,  
padroeiro da localidade. 
Os festejos começam 

com a alvorada e, ao início da tarde, celebra-se a Eu-
caristia, seguida de Procissão. Pelas 15h30, realiza-se 
a venda de andores, seguida da actuação do Rancho 
Folclórico “Os Unidos” do Pinheirinho. Pelas 18h00, 
um convívio com febras, acompanhado pelo bom vinho 
da região. Uma hora e meia depois, será levantado o 
ramo. Os festejos terminam com um baile na Associa-
ção do Pinheirinho.
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Eucaristia de Natal da Verbum Dei
O grupo de jovens Passo a Passo, membros da família 
missionária Verbum Dei, celebrou, no fim-de-semana 
passado, a sua Eucaristia de Natal. A celebração foi 
preparada pelos adultos, na sua maioria pais do grupo 
de jovens, mas também pelos 
fundadores do grupo: Rui e 
Ana. Os dois fundadores do 
Passo a Passo partilharam 
alguns dos momentos de fe-
licidade vividos durante a sua 
caminhada de fé, ao longo dos 
últimos 17 anos (altura em que 
integraram a família missio-
nária Verbum Dei). E porque 
estes dois jovens acreditaram 
que Cristo pode nascer, todos os anos, no interior de 
cada um de nós, criaram um grupo que hoje tem deze-
nas de membros em Pombal. A Eucaristia de Natal 
começou com uma mensagem sentida de uma mãe, 

que afirmou que o 
tempo de Advento 
é o tempo de Ma-
ria. Todas as mães 
sabem como é grati-
ficante quando se 
espera um filho e é 
com esse entusias-

mo que somos convidados a receber a vinda do Senhor 
neste Natal. Para o Pe. Félix, missionário da Verbum 
Dei, são os momentos de partilha como aqueles que se 
viveram no sábado passado é que dão sentido ao Na-
tal. Se não formos nós a dar um verdadeiro sentido ao 
Natal, as grandes superfícies comerciais transformam 
esta quadra num negócio. “O que é o Natal?”, ques-
tionou. Quando olhamos para o céu estrelado, aper-
cebemo-nos que existe uma estrela que deixou de bri-
lhar. Essa estrela 
chama-se Jesus. 
Continuamos a ter 
o resplendor da 
época, mas já não 
temos a origem, 
porque permitimos 
que grandes gru-
pos económicos 
comerciais ofuscassem o brilho da principal estrela de 
Natal. Por isso, é nosso dever e obrigação espalhar a 
verdadeira mensagem de Natal. Para isso, basta dizer 
aos nossos familiares e amigos que “o Reino de Deus 
está nos teus lábios e no teu coração”. “Deixa-te tocar 
pelo amor de Jesus e a tua tristeza será convertida em 
momentos de alegria”, concluiu.

Música na Igreja do Cardal
A música “invadiu”, no passado fim-de-semana, a 
Igreja do Cardal, que acolheu o Coral Polifónico do 
Oeste e Francesco Luciani, músico e professor de gui-

tarra clássica. Os concertos inserem-se nas celebra-
ções de Natal promovidas pelo município de Pombal, 
em colaboração com a Paróquia de Pombal. Durante 
os três últimos fins-de-semana deste ano, a Igreja do 
Cardal recebe a música alusiva à época do Natal, sa-
cra e mais tradicional, e convida toda a comunidade a 
apreciar aquilo que de melhor se faz no concelho e, um 
pouco, pelo país. Durante o fim-de-semana passado, o 
público de Pombal teve o privilégio de escutar um dos 
melhores músicos do país na guitarra clássica. Natural 
de Avezzano, Itália, Francesco Luciani obteve o Di-

ploma Superior de 
Guitarra Clássica 
no Conservatório 
Superior de Músi-
ca de L’Aquila, em 
Itália. Portugal foi o 
país que escolheu 
para desenvolver 
a sua actividade 

profissional e hoje, apesar de viver em Coimbra, onde 
foi professor no Conservatório de Música local, lec-
ciona a sua arte no Conservatório de Música do Porto. 
Neste domingo, 22 de Dezembro, pelas 18h00, o Coro 
Marquês de Pombal, o Coro Juvenil, o Flutesound da 
Filarmónica Artística Pombalense e o Pe. João Paulo 
Vaz, aquecem a tarde da Igreja com um concerto que 
certamente, pelos ingredientes descritos, será memo-
rável. No mercado dos Agricultores, o Natal também 
chegou mais cedo com um mercado de artesanato e 
muita animação. E como diz o senhor Pe. João Paulo: 
“e assim também se prepara o Natal, pela música e em 
dinamismos mais culturais”.

Concertos de Natal na
Igreja do Cardal

29 de Dezembro, às 18h00
Filarmónica Artística Pombalense

O Boletim “Luz e Esperança”, em nome de toda a Paróquia de Pombal
e do seu Pároco, deseja a todos

UM SANTO E FELIZ NATAL, pleno do Deus-Menino!
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22 de Dezembro de 2013
IV Domingo do Advento - Ano A
Primeira leitura (Is. 7, 10-14)
Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a 
seguinte mensagem: «Pede um sinal ao Senhor teu 
Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em 
cima nas alturas». Acaz respondeu: «Não pedirei, não 
porei o Senhor à prova». Então Isaías disse: «Escutai, 
casa de David: Não vos basta que andeis a molestar 
os homens para quererdes também molestar o meu 
Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: a 
virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome 
será Emanuel».

Comentário
As leituras deste Quarto Domingo do Advento orientam-
se, de maneira directa, para o Nascimento do Senhor. 
Nele tem lugar central Maria, a Mãe de Jesus. A figura da 
virgem que há-de dar à luz, anunciada pelo profeta, virá 
a encontrar a sua realização perfeita na Virgem Maria. A 
graça que os homens não ousariam sequer imaginar, nem 
muito menos pedir, como também o rei não quis pedir a 
Deus um sinal, Deus lha oferece generosamente como 
porta por onde virá a salvação.

Segunda leitura (Rom. 1, 1-7)
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento 
divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha 
de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas 
Escrituras, acerca de seu Filho, nascido, segundo a 
carne, da descendência de David, mas, segundo o 
Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em 
todo o seu poder pela sua ressurreição de entre os 
mortos: Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele 
recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de 
levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para 
honra do seu nome, dos quais fazeis parte também 
vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que 
habitam em Roma, amados por Deus e chamados a 
serem santos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do 
Senhor Jesus Cristo.

Comentário
Jesus Cristo, nascido da descendência de David, segundo 
a carne é o Messias anunciado desde longas eras, 
verdadeiro homem, descendente de David, mas igualmente 
Filho de Deus, como Ele Se manifestou na ressurreição de 
entre os mortos. Aí Deus Pai O elevou e Lhe deu o poder 
supremo e O coroou de glória, da qual torna participantes 
os que n’Ele crêem.

Leitura do Evangelho (Mt. 1, 18-24)
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: 
Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de terem vivido 
em comum, encontrara-se grávida por virtude do 
Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e 
não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. 
Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num 
sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de 
David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o 
que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à 
luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto 
aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara 
por meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá e 
dará à luz um Filho, que será chamado ‘Emanuel’, que 
quer dizer ‘Deus connosco’». Quando despertou do 
sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e 
recebeu sua esposa.

Comentário
No Evangelho proclamamos que o anúncio profético da 
primeira leitura se realizou, à letra, quando a Virgem Santa 
Maria Se tornou Mãe de Jesus. O desígnio de Deus é um 
só, e vai-se realizando, através das gerações, apesar da 
infidelidade dos homens, até atingir o ponto culminante 
em Jesus Cristo, O qual encarnou pelo poder do Espírito 
Santo, na Virgem Maria, esposa de José, filho de David.

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 22.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com 
o Coro Marques de Pombal, Coro Juvenil, Flutesound 
FAP e Pe. João Paulo Vaz (18h00)

:: 23.Dez | Centro Paroquial - Encontro de Natal dos 
Acólitos (11h00)

:: 24.Dez | Lar da Misericórdia - Eucaristia de Natal 
(16h00)

:: 25.Dez | Vicentes - Festa das Alminhas - Eucaristia 
(11h00)

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

:: 28.Dez | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 28.Dez | Igreja Matriz - Eucaristia dos 
Neocatecumenais (18h00)

:: 29.Dez | Capela da Sra. de Belém - Jubileu dos 
Casais, Bênção das Grávidas e dos filhos nascidos no 
ano - Eucaristia e Lanche-convívio (15h30)

:: 29.Dez | Igreja do Cardal - Concerto de Natal com a 
Filarmónica Artística Pombalense (18h00)


