
Vimos a Sua estrela 
e viemos adorá-l’O
Ao meditarmos sobre o Evan-
gelho de S. Mateus que nos conta 
a adoração dos Magos, damo-
nos conta que o que os Reis Ma-
gos, na abertura de seu coração, 
entenderam claramente como o anúncio da plenitude 
dos tempos (que o Rei eterno chegara a este mundo 
e que viera para o Seu povo), os sábios do povo, bem 
como Herodes, que tinham o anúncio profético a seu 
favor e que o conheciam, não entenderam. Porquê? 
Porque seu coração estava endurecido, os seus olhos 
não viam e os seus ouvidos estavam surdos, preocu-
pados com as riquezas e o poder. Os Magos partiram 
para Belém, porque acreditaram na profecia. A sua 
alegria não tinha limites e, prostrando-se diante d’Ele, 
reconheceram, na Sua humanidade, a divindade que 
dava àquela a imortalidade. Na adoração dos Reis, 
a Igreja vê as primícias do chamamento e do acolhi-
mento à fé por todas as nações. O povo escolhido não 
acolheu a Palavra feita Carne e foi dado a todos aque-
les que não nasceram do sangue e nem da vontade do 
homem, mas de Deus, o poder de se tornarem filhos 
de Deus. Passados vinte séculos, continuamos a não 
entender os sinais. A realidade integral de tudo só é 
visível pela fé. A razão e os sentidos não nos dão o 
conhecimento pleno que só se adquire quando dobra-
mos os joelhos e reconhecemos em Cristo Aquele que 
conquistou para nós uma redenção eterna. Com a fé 
neste Menino que os Magos adoraram, já não existe 
mais judeu nem grego, escravo nem livre, porque to-
dos somos um só em Cristo (Cf. Gal.3, 28). A festa da 
Epifania tem o mesmo significado do Natal: a alegria 
de recebermos o Salvador dos braços de Maria, sua 
Mãe. Ao júbilo dos pastores, quando ouviram o cântico 
dos anjos, acrescentamos agora o gáudio imenso ao 
ver a sua Estrela sobre a gruta de Belém. A presença 
de Deus continua a manifestar-se em tudo, pertinho de 
nós. Podemos senti-la como os Magos e ouvir sua voz 
ou rejeitá-la como Herodes e conturbar nossa mente 
pelo ódio e vaidade. A fé é dom de Deus e não po-
demos deixar que esta claridade fique fechada em nós 
mesmos. Somos o sal da terra e a luz do mundo. A 
fé exige que sejamos presença no mundo, como dis-
cípulos e missionários a proclamar a riqueza do Evan-
gelho. A chama extingue-se, se não se tornar missão. 
Trabalhemos para que todas as nações da terra vejam 
esta Luz e a acolham. Só este Menino nos pode dar 
a paz.

Adaptado de http://www.catequisar.com.br/

Filarmónica encerrou
Concertos de Natal no Cardal

A Filarmónica Artística Pombalense encerrou, no do-
mingo passado, os concertos de Natal realizados, du-
rante esta quadra festiva, na Igreja do Cardal. A inicia-
tiva foi uma organização conjunta da do Município de 
Pombal e da Paróquia e resultou num grande sucesso, 
a avaliar pelo número de pessoas que assistiram aos 
cinco concertos de Natal na nossa Igreja. No domingo 

passado, dia da Sagrada Família, a Filarmónica Artís-
tica Pombalense presenteou a assistência com algu-
mas das suas melhores interpretações dos tradicionais 
clássicos de Natal e com outros temas bem conhe-
cidos do público. No final do espectáculo, convidou 
o nosso pároco e músico, Pe. João Paulo Vaz, para 
interpretar com eles o “Panis Angelicus”. Um momento 
muito aplaudido pela assistência. Os concertos de Na-
tal encerraram com sabor a pouco e com muitos pedi-
dos do público para repetir esta magnífica experiência. 
Ficaram como uma forma de viver, num dinamismo 
também cultural, este tempo tão rico do Natal.
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Cursos Gerais de Catequese
Por necessidade de adaptação à disponibilidade dos 
formadores as datas dos Cursos Gerais de Doutrina 
e de Catequética passam a ser as seguintes: 25 e 26 
de janeiro realiza-se o Curso Geral de Doutrina. Nesta 
formação poderá aprofundar os seus conhecimentos 
sobre a Revelação Divina, Jesus Cristo, a Igreja, os 
Sacramentos e a Oração. No fim-de-semana seguin-
te, dias 1 e 2 de fevereiro realiza-se o Curso Geral de 
Catequética com os seguintes temas: a metodologia e 
pedagogia catequéticas; o desenvolvimento espiritual 
e comportamentos; o projeto de Deus: felicidade do 
homem; a Sagrada Escritura: livro de oração; a Psico-
logia na Catequese e a aplicação prática do Curso. O 
local de realização dos Cursos será o Seminário Maior 
de Coimbra e podem frequentar estes Cursos todos os 
catequistas que tenham o Curso de Iniciação. Chama-
se a atenção para a necessidade de as pessoas se 
inscreverem até ao dia 17 de janeiro de 2014, pois es-
tes cursos só funcionarão com um número mínimo de 
20 participantes.

Secretariado Diocesano da Catequese

Catequizandos solidários
Continuamos, nesta semana, com a apresentação 
do testemunho de adolescentes, na primeira pes-
soa, relativamente à sua colaboração junto da Con-
ferência de S. Vicente de Paulo.

“A minha participação, na distribuição de cabazes, na 
Conferencia são Vicente de Paulo, foi uma óptima ex-
periência, bem como ter a noção de quantas pessoas 
estão a precisar de ajuda, tendo nós comportamentos 
que não devíamos ter, como deitar comida fora, saben-
do que alguns nem para comer têm ou que precisam 
de ajuda, uns mais outros menos. Adorei e repetirei 
sempre que possível, pois ajudar é o meu objectivo. 
Sempre que eu poder ajudar alguém, ajudarei sem 
pensar duas vezes e deve ser também daí que vem 
a minha vontade de ajudar: quando eu ajudo alguém 
ou faço alguma boa acção, fico feliz e sinto-me alegre 
e orgulhoso. Gostei muito da experiência e da minha 
participação, ver como os alimentos são divididos por 
famílias. Gostei mesmo muito, não tenho palavras...”

Ivan Mota

Convívio de Natal dos leitores
Os leitores da Paróquia de Pombal promoveram, na 
semana passada, um almoço de Natal com o pároco. 
O encontro destinava-se a todos os membros da nossa 
comunidade que servem o Senhor proclamando a Sua 
Palavra, durante as celebrações da Eucaristia. Neste 
convívio, bastante participado, houve lugar a momen-
tos de confraternização e de palavras de agradeci-
mento do senhor padre pelo serviço desempenhado, 
domingo após domingo. Para o nosso pároco, os mo-
mentos de amizade vividos em grupo são muito impor-
tantes e fez votos que Cristo continue a nascer no co-
ração de cada um, para cada um saber agradecer-Lhe 
o dom da vida.

Trabalho digno para todos
A Comissão Diocesana Justiça e Paz (CDJP) de Coim-
bra, criada em plena propagação da actual crise (ja-
neiro de 2010), viu-se necessariamente implicada na 
reflexão permanente sobre as suas consequências 
económicas, financeiras e sociais. Fê-lo na humildade 
de quem percebe que há uma “mudança de paradig-
ma em curso” e que, por isso, as respostas não estão 
todas dadas; mas também consciente de que há valo-
res éticos irrenunciáveis e irredutíveis aos tempos e às 
conjunturas, pois “o homem é o protagonista, o centro 
e o fim de toda a atividade económica” (GS 63). Como 
resultado dessa reflexão, foram publicadas duas “men-
sagens” e promovido este ano, em parceria, um debate 
sobre “A Mudança no Mundo do Trabalho”. A presente 
mensagem “Trabalho digno para todos” insere-se nes-
ta reflexão. A extrema gravidade que o desemprego, 
o trabalho precário e a exploração laboral apresentam 
e potenciam na vida pessoal, familiar, social e mesmo 
nas relações internacionais, justifica que voltemos a 
partilhar com a comunidade as nossas inquietações 
e esperanças sobre esta realidade, sob o enfoque da 
doutrina social da Igreja e em união com muitas vo-
zes autorizadas do mundo académico e político, com 
a Igreja universal e com a Igreja em Portugal. (...) Não 
podemos deixar que a globalização da indiferença nos 
tire a capacidade de chorar (cf. Papa Francisco em 
Lampedusa, 08.07.2013). A par da condenação activa 
das “estruturas de pecado” no mundo do trabalho dos 
nossos dias, que criam massivamente a pobreza, a in-
segurança e a destruição dos valores mais universais, 
como a justiça e a verdade, é urgente também amar-
mos com um coração amplo e apaixonado todas as 
vítimas. Elas precisam do nosso amor. (…)

Comissão Diocesana Justiça e Paz

Natal na Misericórdia de Pombal
Uma pequena nota so-
bre a visita de alguns 
catequizandos do 9º ano 
de catequese ao Lar da 
Misericórdia de Pombal, 
no passado dia 24 de 
Dezembro de 2013, par-

ticipação essa que integrou membros de alguns grupos 
e não de um único. De salientar as lembranças que 
estes jovens levaram, feitas por eles próprios e suas 
famílias, como forma simples de lembrar o Natal. Par-
ticiparam também activamente na Eucaristia lá cele-
brada nesse dia, com a presença do nosso Pároco. 
Bem haja a todos e a todas as famílias que permitiram 
a sua participação neste pequeno grande gesto, abdi-
cando da sua companhia e ajuda por algumas horas.

Helena Maximino
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Festa da Família
“(…) Aqui estamos, S. José, para que nos ensines a aprender e a educar, para que nos ensines a amar a Deus 
e a confiar, mesmo quando nada entendemos, certos que a última palavra e a última resposta é a de Deus. 
Aqui estamos, Deus Menino, para Te louvar e adorar, Tu que tantas vezes corres a fazer da nossa fraqueza 
força e do nosso medo coragem. Como filho ou filha, como pai ou mãe, como avô ou avó, lá estás com o Teu 
amor a dizer: não desistas, não desanimes, Eu serei eternamente presente. Viemos casados há um ano, há 
25 ou há 50. Viemos com o nosso primeiro filho, viemos com os nossos filhos e filhas. Viemos dizer obrigado. 
Viemos pedir as Tuas graças… a Tua força e a Tua luz (…)”

Testemunho das famílias

Famílias da Paróquia celebram dia da Sagrada Família na Sr.ª de Belém

O Boletim “Luz e Esperança” celebrou o primeiro aniversário neste Natal.
Um muito obrigado a todos os colaboradores e leitores!

Esta data é de todos.

5 Janeiro 2014

Caminho Neocatecumenal celebra a Sagrada Família

“Sagrada Família de Nazaré, viemos pedir que 
nos ajudes a formar uma família onde cada 
membro está solidário com o outro”. A men-
sagem foi subscrita pelos casais que este ano 

celebraram 
as suas Bo-
das de Ouro 
e de Prata. 
A mesma mensa-
gem mereceu a as-
sinatura das famílias 
contempladas com 
a alegria da paterni-

dade, dos recém-casados e ainda das mulheres grávi-
das. A nossa comunidade uniu-se à alegria destas pes-
soas e celebrou com elas a Festa da Família. A festa 
realizou-se no domingo passado, na Capela de Nossa 
Senhora de Belém. Durante a Eucaristia, as famílias 
presentes foram convidadas a reflectir sobre o exem-
plo da Família de Nazaré, uma família comum, como 
muitas outras, que viveu de uma forma intensa a sua fé 
e obediência a Deus. O Pe. João Paulo Vaz destacou, 

várias vezes, que a família 
constituída por Maria, José 
e Jesus Cristo é uma famí-
lia modelo para todos nós, 
porque, tal como nós, pas-
sou por dificuldades. Mas, 
essas mesmas dificuldades 
(e que foram muitas) nunca 

os afastou do seu caminho de fé, serviço e dedicação 
aos desígnios do Senhor. A Festa da Família reuniu na 
capela de Nossa Senhora de Belém sete casais que 
este ano completaram 
50 anos de união, seis 
casais com 25 anos de 
casamento, um casal 
recém-casado, uma 
grávida, e duas meni-
nas nascidas este ano: 
a Mara e a Francisca. 
O testemunho de fé destas famílias foi registado pela 
comunidade que participou nesta grande Festa da 
Família.

Neste Sábado, o nosso grupo do Caminho Neocatecu-
menal, celebrou a Eucaristia. No dia em que se celebra 
a festa da Sagrada Família, também as nossas famí-
lias estiveram em destaque na nossa reflexão, pois 
nos sentimos convidados, de uma maneira muito forte, 
a seguir o exemplo da Família de Nazaré, a viver em 
humildade, simplicidade e louvor onde o outro é Cristo. 
Também nos sentimos convidados a seguir o exemplo 
de S. José, que, embora oculto, vivia em humildade 

e simplicidade, sempre obediente à vontade de Deus. 
O nosso pároco destacou as dificuldades vividas pela 
Sagrada Família, começando  com o nascimento do 
Menino Jesus numa gruta fria, “as dificuldades que 
Maria terá sentido” e, depois, com a fuga para o Egip-
to. E como as nossas famílias vivem com muito mais 
conforto que Jesus, que, embora sendo Deus, Se fez 
o mais pobre dos pobres. Ele nos deu o exemplo de 
como viver em entrega e amor ao outro.

Goreti Simões
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Epifania do Senhor
Primeira leitura (Is. 60, 1-6)
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a 
tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a 
noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre 
ti levanta-Se o Senhor e a sua glória te ilumina. As 
nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da 
tua aurora. Olha ao redor e vê: todos se reúnem e vêm 
ao teu encontro; os teus filhos vão chegar de longe e 
as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires 
ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as 
riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de 
camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão todos 
os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as 
glórias do Senhor.

Comentário
Como uma cidade, construída sobre um monte, atrai o 
olhar de todos, ao ser iluminada pelo sol nascente, assim 
Jerusalém, iluminada pelo Nascimento de Jesus, atrai a si 
todos os povos, mergulhados na noite do pecado. Será, 
porém, na Igreja, nova Jerusalém, que Deus reunirá todos 
os homens, para lhes dar a salvação. Será n’Ela que se 
constituirá, definitivamente, a comunidade dos povos. Ela 
é, na verdade, o sinal e o instrumento de união com Deus 
e de unidade de todo o género humano.

Segunda leitura (Ef. 3, 2-3a.5-6)
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus 
me confiou a vosso favor: por uma revelação, foi-me 
dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações 
passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos 
homens como agora foi revelado pelo Espírito Santo 
aos seus santos apóstolos e profetas: os gentios 
recebem a mesma herança que os judeus, pertencem 
ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, 
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

Comentário
S. Paulo, descrevendo o plano salvífico de Deus, proclama 
que todos os homens são chamados, igualmente, a 
ser herdeiros da Promessa. Como consequência deste 
chamamento universal para a Fé, toda a separação, toda 
a discriminação, introduzidas na humanidade por culturas 
e civilizações, desaparecem. Todos são chamados a 
formar o verdadeiro Israel e a constituir um só Corpo – o 
Corpo Místico de Cristo – restabelecendo-se assim o plano 
primitivo de Deus acerca da humanidade, que era um 
projecto de unidade e amor.

Leitura do Evangelho (Mt. 2, 1-12)
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns 
Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram 
eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós 
vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao 
ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com 
ele, toda a cidade de Jerusalém. (...) Então Herodes 
mandou chamar secretamente os Magos e pediu-
lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes 
tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e 
disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca 
do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, para 
que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-
se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no 
Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde 
estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, 
sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. 
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. (...)

Comentário
Sublinhando a universalidade da Mensagem cristã, 
dirigida a todos os homens, mesmo àqueles que, segundo 
as concepções estreitas do Judaísmo, viviam fora da 
Geografia e da História da Salvação, S. Mateus mostra 
como na visita dos Magos, se realizam as profecias do A. 
T. Não deixa também de o impressionar, em contraste com 
o orgulho e cegueira de Herodes e dos sábios de Israel, 
a boa vontade dos Magos, que, atentos aos sinais dos 
Tempos, se dispõem a correr a aventura da Fé.

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

:: 08.Jan | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

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

:: 09.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º Ano (21h00)

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

:: 11.Jan | Capela da Sra. de Belém - Eucaristia Verbum 
Dei (19h00)

:: 12.Jan | Igreja do Cardal - Apresentação dos 
Crismando à Comunidade (10h30)

:: 12.Jan | Mendes - Festa dos Reis - Missa e Procissão 
(14h00)

:: 12.Jan | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de Grupos 
Corais (15h30)
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