
Jesus, vida, bênção 
e família
Era uma vez um menino, pequeni-
no, pobrezinho, que não nasceu 
como a maioria de nós… Sabe-
se lá como nasceu!... Ou como 
foi possível nascer sem cuidados, 
sem uns panos lavados, sem um berço para o acolher, 
sem nada, no fundo… Foi há pouco, há poucochinho 
mesmo. Foi há instantes, há séculos ou há dois dias 
ou três… Foi chamado Jesus, mas foi chamado tam-
bém Joaquim, Leonardo, Margarida, Manuel, Rosa 
ou Joaquina… Nasceu pobre, pobrezinho, quase es-
quecido pelo cuidado humano. Mas, nasceu forte de 
humanidade, mesmo se fraco ou pobre nos sinais… 
Quantos meninos e meninas nascem, hoje, como Je-
sus nasceu… E, nos céus, naquela altura, no Campo 
dos Pastores, os Anjos entoaram um hino de glória ao 
Pai pelo nascimento do Salvador feito HOMEM. Tam-
bém nós o fazemos ainda, porque é intemporal e de 
uma plenitude eterna este nascimento. Mas, Cristo 
nasceu como tantos hoje… Será que damos glória 
a Deus pelo Seu nascimento ou pelos que nascem 
hoje como Ele nasceu? Jesus deu plenitude a toda a 
vida e, em Si mesmo, nos convida a dar glória ao Pai 
pela humanidade por Si redimida. A vida é uma bên-
ção e, com ela, a família que a faz nascer. Jesus nas-
ceu pobre, sem os cuidados que supostamente todo 
o parto deve ter, mas com os cuidados infinitamente 
amorosos de sua mãe e pai, Maria e José. Podemos 
não ter nada nesta vida, nascer e viver pobres, lutando 
por ter os bens necessários e sem conseguir… Não 
nos falte uma família que nos alimente no amor e 
teremos tudo. E a vida será, de facto, uma bênção. 
Nestes dias, neste tempo que se mostra tão difícil nos 
níveis económico, social e político, é, de facto, impor-
tante reconhecer todo o valor que tem a vida humana 
e o quanto ela depende de uma família onde reine a 
atenção, a paz, a cumplicidade, o amor... Até o Deus 
feito homem precisou de uma família. E não tenhamos 
dúvidas que toda a perfeição e santidade que identifi-
camos na pessoa de Cristo se deve, em primeiro lu-
gar, ao que recebeu dos Seus pais, da Sua família. Só 
é capaz de amar quem, em primeiro lugar, se sentiu 
amado. Só coloca a verdade acima de tudo aquele a 
quem foi ensinado e mostrado que nada mais importa. 
Só vive em paz e é feliz quem se sentiu validado no 
seu crescimento. A família deve tornar-se naquilo que 
é: o espaço natural onde a Criação se faz plenitude.

Pe. João Paulo Vaz

Concertos de Natal no Cardal
encerram hoje

A Igreja do Cardal tem sido pequena para acolher as 
pessoas que, durante esta quadra festiva, participaram 
nos Concertos de Natal organizados pelo Município de 
Pombal e com a colaboração da nossa Paróquia. Mas 
tudo o que é bom termina depressa e os concertos 
encerram esta tarde com mais um magnífico concerto 
da Filarmónica Artística Pombalense. No fim-de-se-

mana passa-
do, a Igreja do 
Cardal rece-
beu o brilho do 
coro feminino 
de Leiria “Nin-
fas do Lis”. O 

grupo a está a comemorar 10 anos de existência e 
brindou o público de Pombal com temas tradicionais 
portugueses, cânticos de Natal e algumas músicas 
tradicionais de países como Angola e Brasil. No do-
mingo, a Igreja foi mesmo muito pequena para receber 
todas as pessoas 
que queriam as-
sistir ao concerto 
do Coro Munici-
pal Marquês de 
Pombal, Coro Ju-
venil Marquês de 
Pombal e o grupo 
Flutesound da Fi-
larmónica Artística Pombalense. No final, o público foi 
presenteado com a actuação especial do senhor Pe. 
João Paulo Vaz. O nosso pároco e músico cantou e 
encantou os presentes interpretando dois temas com o 
Coro Municipal Marquês de Pombal.
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Vicentinos oferecem almoço
de Natal aos mais carenciados

Catequizandos recitam o terço da 
Rádio Renascença

IV DOMINGO DO ADVENTO

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o 

Evangelho, como caminho do encontro 
pessoal com Cristo, único Salvador, e 

com a Sua Igreja
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Vicentinos oferecem almoço de Natal 
aos mais carenciados
O flagelo do desemprego deixou muitas famílias sem 
vontade de festejar o Natal. Conscientes desta reali-
dade e porque o Natal deve ser comemorado sempre 
com muita alegria 
e paz, a Conferên-
cia São Vicente de 
Paulo, de Pombal, 
organiza, anualmen-
te, um almoço, onde 
sentam à mesma 
mesa: autarcas, o 
pároco, Vicentinos, jovens voluntários e pessoas com 
carências económicas. O almoço de Natal deste ano 
realizou-se no sábado passado, no Pavilhão das Activi-
dades Económicas, num ambiente festivo e com muita 
alegria. Com a colaboração do Município, da Junta de 
Freguesia de Pombal e entidades privadas, foi possível 
proporcionar um almoço com uma ementa característi-
ca dos dias festivos. Um facto que deixou os beneficia-
dos muito contentes. Luís Silva, presidente da direcção 

da Conferência São 
Vicente de Paulo, 
esclareceu que o 
desemprego está 
no todo da lista das 
razões que levam 
muitas pessoas a 
recorrer à ajuda dos 
Vicentinos. A Confe-

rência colabora através da oferta de bens alimentares 
e vestuário. Porém, os responsáveis locais pela Con-
ferência estão atentos a todas as situações e, por ve-
zes, ajudam a pagar rendas de casa para evitar que as 
pessoas sejam despejadas na rua. Luís Silva admitiu 
que ainda existe muita pobreza envergonhada e tem 
registado situações em que os Vicentinos vão levar 
os cabazes durante a 
noite para manter os 
necessitados no ano-
nimato. A crise eco-
nómica que o país e 
o Mundo atravessam 
não escolhe pessoas 
nem estratos sociais e 
hoje é possível encontrar famílias que tinham alguma 
estabilidade financeira e… de um dia para o outro fo-
ram empurradas para uma situação impensável e da 
qual sentem vergonha.

Catequizandos solidários
Vamos continuar, nesta semana, a apresentação do 
testemunho de quatro adolescentes, na primeira 
pessoa, relativamente à sua participação na elabo-
ração dos cabazes mensais junto da Conferência 
de S. Vicente de Paulo e apoio logístico, durante a 
entrega dos mesmos.

“Para mim, a participa-
ção na distribuição dos 
cabazes da conferên-
cia de S Vicente Paulo 
foi uma experiência 
diferente e que me fez 
perceber que existem 
muitas pessoas a pre-
cisar de ajuda. Foi estranho ver a fila a formar-se à 
porta da conferência de São Vicente Paulo. Não tinha 
noção que em Pombal houvesse tanta gente a precisar 
de ajuda para se alimentar. É uma coisa básica que 
toda a gente deveria poder fazer sozinha, sem precisar 
de ajuda. Na minha opinião, acho que todos os jovens, 
como eu, deviam participar, nem que fosse só um dia, 
por ser uma experiência diferente, pela qual eles teriam 
a noção de quão diferentes são as coisas que se estão 
a passar ao seu redor e que não se vêm. A Conferência 
de São Vicente Paulo, na minha opinião, está a fazer 
um bom trabalho e a ajudar muita gente. Se se voltar a 
proporcionar a oportunidade, não direi que não a mais 
participações. Pelo contrário, terei muito gosto em ir 
ajudar mais vezes pois o que eles estão a fazer é uma 
coisa maravilhosa”.

Jessica Sintra

Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), também 
conhecida por Conferências de São Vicente de Paulo 
ou Conferências Vicentinas, é um movimento católi-
co de leigos que se dedica, sob o influxo da justiça 
e da caridade, à realização de iniciativas destinadas 
a aliviar o sofrimento do próximo, em particular dos 
social e economicamente mais desfavorecidos , me-
diante o trabalho coordenado de seus membros.

Reunião Geral de Catequistas
No passado dia 21 de Dezembro, realizou-se, no 
salão Paroquial de Pombal, a segunda reunião geral 
de catequistas deste Ano Pastoral. Esta reunião foi 
orientada pelo Pe. João Paulo. Este encontro teve iní-
cio com um cântico intitulado “Eucaristia” e o tema da 
reunião foi baseado precisamente neste tema: “Euca-
ristia”. O Padre João Paulo explicou aos presentes a 
importância da Eucaristia na vida cristã e como é fonte 
de vida do cristão e, sobretudo, na vida do catequista. 
Explicou também em que consiste a Eucaristia, a sua 
estrutura e quão importante é na nossa ligação com 
Cristo, nosso Salvador. Clarificou dúvidas que alguns 
dos presentes colocaram e também falou sobre as 
alterações colocadas em prática, neste ano de 2013-
2014, na catequese das crianças, nomeadamente so-
bre as faltas à catequese e à celebração da Eucaristia, 
como incentivar novos hábitos aos catequizandos e 
sua família, de forma que seja mais fácil o caminho até 
Cristo. Foi muito enriquecedora esta reunião, embora 
ainda tenha ficado muito por dizer. O Pe. João Paulo 
não terminou sem nos alertar de que não há catequese 
sem Eucaristia.

Helena Pereira
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Visite Presépio da Igreja do Cardal
A Paróquia de 
Pombal con-
vida toda a 
comunidade a 
passar, durante 
estes dias do 
Tempo do Na-
tal, pela Igreja 
do Cardal, para 
visitar o nosso 

Presépio. O Presépio foi feito na Capela lateral de Nos-
sa Senhora do Cardal e tem, como principal atracção, 
além da Sagrada Família, uma cascata de água que 
está permanentemente em movimento. O som da água 
a correr associado ao silêncio da Igreja tornam este 
espaço especial e convidativo à oração e reflexão inte-
rior. Durante estes dias, passe pela Capela de Nossa 
Senhora do Cardal e aproveite para renascer interior-
mente na presença das imagens do pequenino Jesus 
Cristo, nosso Salvador, sua mãe, Maria, e José, dois 
exemplos de fidelidade a Deus.

Catequizandos participam na recitação do terço da Rádio Renascença

O Boletim “Luz e Esperança”, em nome da Paróquia, deseja a todos
UM SANTO E FELIZ NATAL, cheio de paz, pleno de Cristo,

e um ANO NOVO muito sorridente!

29 Dezembro 2013

O grupo de catequese do 9º ano orientado pela cate-
quista Fátima Matos viveram um dia inesquecível, em 
Fátima. Os adolescentes colaboraram com o Santuário 

de Fátima na recita-
ção do terço, que 
diariamente é trans-
mitido pela Rádio 
Renascença, entre 
as 18h30 e as 19h00. 
O momento foi, ain-
da, transmitido pelo 
canal de televisão da 

Canção Nova. O grupo de 19 catequizandos admitiu 
que regressou a casa muito mais rico interiormente e 
que aquele momento será inesquecível. O programa 
da visita ao Santuário foi pensado e proposto ao grupo, 
pela catequista Fátima Matos. Os 
adolescentes e os pais responderam 
ao convite com um grande “sim”. O 
pároco e o presidente da Câmara, 
Diogo Mateus, associaram-se ao 
projecto e, com a colaboração destas 
entidades, foi possível proporcionar 
um dia diferente aos 19 catequizan-
dos. A deslocação a Fátima foi ofer-
ecida pelo senhor presidente do município. Quando 
chegaram ao Santuário, os jovens foram surpreendi-
dos com as boas vindas da guia Isabel, que conseguiu 

tocar no coração dos 
visitantes, através de 
uma viagem histórica 
às Aparições de Fáti-
ma. Os catequizandos 
de Pombal contac-
taram com a história 
da coragem e da fé 
dos três pastorinhos 
de Fátima, através da 
visualização de um 
filme sobre aquela fase da vida de Lúcia, Francisco e 
Jacinta. Durante a tarde, visitaram as casas onde re-
sidiram os três pastorinhos e visitaram alguns dos lo-
cais por onde eles passaram. A visita continuou noutro 
espaço mágico: Museu de Arte Sacra e Etnologia de 

Fátima. Propriedade do Instituto Mis-
sionário da Consolata, o espaço mu-
seológico reúne uma vasta colecção 
de arte sacra e de etnografia dos 
países onde os missionários têm in-
tervindo. Neste museu, ainda é pos-
sível visualizar objectos pessoais dos 
pastorinhos e seus familiares. A visita 
encerrou na capelinha das Aparições, 

com a recitação do terço. No regresso a casa, os ado-
lescentes agradeceram o dia inesquecível que viveram 
e… pediram mais iniciativas como esta.

Encontro de Natal
do Grupo de Acólitos de Pombal

No passado dia 23 de Dezembro, o Grupo de Acólitos 
de Pombal esteve reunido no Salão Paroquial, num 
encontro orientado pelo pároco, Pe. João Paulo Vaz. 
Neste encontro, exploraram-se as diferentes partes 
e os diferentes momentos da Eucaristia. De seguida, 
realizou-se o almoço de Natal do grupo, do qual todos 
gostaram, e, para finalizar o encontro, fizeram-se al-
guns jogos lúdicos no decorrer da tarde. Em suma, foi 

proveitoso, por ser um mo-
mento agradável, vivido e 

partilhado por todos, do 
qual os acólitos saíram 
com uma força revi-
talizadora que os faz 
querer cumprir a sua 
missão enquanto ser-
vos de Deus.

Ana Sousa



29 de Dezembro de 2013
Sagrada Família
Primeira leitura (Sir. 3, 3-7.14-17a)
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles 
a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o 
perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra 
sua mãe. (...) Quem honra seu pai terá longa vida, e 
quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, 
ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante 
a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente 
para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor 
da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca 
será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus 
pecados.

Comentário
A palavra de Deus faz o elogio da vida familiar. O Filho 
de Deus, ao fazer-Se homem, quis nascer e viver numa 
família humana. Foi ela a primeira família cristã, modelo, a 
seu modo, de todas as demais. O amor de Deus em todos 
os membros de uma família é condição fundamental para o 
crescimento, em paz, daqueles que nela nascem e vivem.

Segunda leitura (Col. 3, 12-21)
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, 
revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de 
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-
vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se 
algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o 
Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. 
Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o 
vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz 
de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só 
corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e 
aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria; 
e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de 
todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que 
fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome 
do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai. 
Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como 
convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas 
e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em 
tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. 
Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não 
caiam em desânimo.

Comentário
Desde o princípio que os cristãos compreenderam que 
a sua fé se deve manifestar em toda a sua vida e muito 

particularmente na vida de família; esta pode ter sempre 
diante dos olhos a Sagrada Família de Nazaré, que 
constituiu a melhor experiência do que devem ser as 
nossas famílias.

Leitura do Evangelho (Mt. 2, 13-15.19-23)
Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor 
apareceu em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-
te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto e 
fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar 
o Menino para O matar». José levantou-se de noite, 
tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e 
ficou lá até à morte de Herodes. (...) Quando Herodes 
morreu, o Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, 
e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e 
vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam 
contra a vida do Menino já morreram». José levantou-
se, tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra de 
Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava 
na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, teve receio 
de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a 
região da Galileia e foi morar numa cidade chamada 
Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos 
Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».

Comentário
A vida da Sagrada Família não foi nada cómoda, mesmo 
nos seus começos. Aquele que viera ao mundo para 
morrer na Cruz sentiu logo desde a infância a rejeição 
dos homens. Mas a mão de Deus estava com Ele. O seu 
regresso do Egipto retoma a caminhada pascal do antigo 
povo de Deus, e a sua entrada na Terra Prometida antecipa 
já o sentido de toda a sua vida: conduzir os homens à Casa 
do Pai.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 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)

:: 31.Dez | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 01.Jan | Cumieira - Festa de N. Sra. da Ajuda - 
Eucaristia e Procissão (13h00)

:: 01.Jan | Charneca - Festa de Sta. Teresinha - 
Eucaristia e Procissão (14h00)

:: 03.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 10º ano (21h00)

:: 04.Jan | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)
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