
Mostrar o amor de 
Deus ao mundo
Depois de celebrarmos a certeza 
da presença de Jesus no meio de 
nós e a Sua manifestação a cada 
um de nós e a todos os povos, 
torna-se certo que nenhum de 
nós pode ficar indiferente. É necessário agora mani-
festarmos, nós, o que nos foi revelado e recebemos e 
reinventar novas formas de mostrar o amor de Deus 
ao mundo. Nada que se refira a este amor de Deus 
manifestado em Cristo pode ficar contido somente no 
nosso interior. Se nos deixamos encantar pela reve-
lação de Deus, tornemo-nos, então o canal dessa 
revelação. Tornemo-nos discípulos que aprendem do 
Mestre, sempre e em toda a circunstância, e deixemo-
nos enviar. Deixemo-nos iluminar pela luz da fé e se-
jamos luz neste mundo. Ele precisa de ser iluminado.
Deus chama-nos, em Cristo a viver com a Sua ternura, 
com a Sua misericórdia, não para julgar o mundo, mas 
para o amar. Isto implica escutar Jeus, estar com Ele, 
fazer, no nosso dia-a-dia, tempo de silêncio e silêncio 
interior, para que Ele possa falar. Experimentemos, 
para sempre, a paz, o conforto, a alegria, a esperança, 
a segurança que nos vêm de Cristo. O Papa Francisco 
afirma que a experiência de segurança está ligada à 
experiência do conhecimento. Isto significa que só 
conhecendo a Deus, através de Jesus Cristo, podere-
mos viver a segurança do Seu amor e anunciá-lo. Este 
amor renova-nos e transforma-nos continuamente e 
havemos de o buscar sempre pelo conhecimento de 
Deus. A fé tem uma dimensão de conhecimento que 
não lhe pode ser retirada. Este conhecimento nasce de 
Deus e leva-nos a viver em fidelidade à verdade. Mais 
ainda, ou garantimos uma relação estreita entre a fé e 
a verdade, entre a fé e o amor, ou ela nunca chegará a 
ser verdadeira fé. Deus é o único que pode preencher 
o coração do homem e, por isso, sem nunca deixar-
mos de estar presentes no mundo, nunca nos pode-
remos envolver com as estruturas que nos afastem 
de Deus, económicas, sociais ou políticas, seja o que 
for. Aquele que vive de Deus é o único capaz de ilu-
minar os ambientes, de levar a novidade, a frescura 
de Deus aos outros. E o mundo precisa urgentemente 
desta frescura. É importante sairmos vencedores so-
bre aquilo que nos destrói e só no silêncio interior, no 
conhecimento de Deus, do Seu amor, na abertura ao 
dom de Deus, àquilo que nos dá, poderemos, de facto, 
vencer e iluminar o que nos rodeia. Assim mostrare-
mos o amor de Deus ao mundo.

Pe. João Paulo Vaz

Festa do Santo Amaro
O mês de Janeiro, em Pombal, é sinónimo de Santo 
Amaro. Santo Amaro, também chamado Mauro, nas-
ceu em Roma, no século VI, e era filho de um sena-
dor romano. Com 12 anos, foi entregue aos cuidados 
de São Bento, fundador da Ordem Beneditina. A ele é 
atribuída a abertura da Ordem Beneditina em França. 

Hoje, este santo ainda é venera-
do um pouco por toda a Europa. 
Pombal tem uma capelinha em 
seu louvor onde pessoas agrade-
cem, anualmente, a cura de de-
terminadas doenças. Assim, na 
próxima quarta-feira, dia 15 de 
Janeiro, dia de Santo Amaro, pe-
las 11h00 celebra-se a Eucaristia 
em sua honra na Igreja Matriz. 
A Capela estará aberta entre as 
09h00 e as 17h00. No próximo 

fim-de-semana, a Comissão de Festas, composta por 
comerciantes da zona histórica da cidade de Pom-
bal, promove uma festa em honra de Santo Amaro. 
No sábado, a capela reabre às 09h00 e poderá ser 
visitada durante todo dia. O dia encerra com um baile 
animado pelo grupo de acordeões “Toca Botões”. No 
domingo, pelas 09h00, realiza-se uma arruada pelas 
ruas da cidade animada pelos gaiteiros e, às 10h30, 
realiza-se uma Missa Solene, seguida de Procissão. 
A celebração da Eucaristia será na Igreja do Cardal e 
a procissão será acompanhada pela Filarmónica Artís-
tica Pombalense. A tarde será animada pelos ranchos 
folclóricos de Pombal e de Condeixa – Associação 
“Asa”. Pelas 18h00, encerra a festa com a cerimónia 
de levantamento do ramo. Na segunda-feira, dia 20 de 
Janeiro, a capela de Santo Amaro estará aberta entre 
as 09h00 e as 17h00.
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Catequizandos celebram
Festa da Epifania do Senhor

Coro Arciprestal inicia preparação 
do Dia da Igreja Diocesana

BAPTISMO DO SENHOR

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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Dia da Igreja Diocesana reúne coros 
do Arciprestado
Os Grupos Corais do 
Arciprestado de Pombal 
iniciam hoje a sua ca-
minhada de preparação 
da grande festa da Igreja 
Diocesana. Tal como o 
ano pasado, será criado 
um Coro Arciprestal com elementos dos grupos corais 
do Arciprestado de Pombal que irá cantar na Eucaristia 
que encerra a celebração do Dia da Igreja Diocesana, 
no dia da Santíssima Trindade. O dia da Santíssima 
Trindade é celebrado anualmente, no domingo a seguir 
ao dia de Pentencostes. O grupo será ensaiado pelo 
pároco e arcipreste de Pombal. O Arciprestado é com-
posto pelas paróquias de Pombal, Almagreira, Pelari-
ga, Redinha, Louriçal, Abiul, Vila Cã, Carriço, Santiago 
de Litém, Ilha, Mata Mourisca e Guia.

“A alegria do Evangelho”
Papa Francisco

Por ocasião do final do Ano da Fé, no passado mês 
de novembro, o Papa Francisco publicou a sua 
primeira Exortação Apostólica, “Evangelii Gaudium 
– A alegria do Evangelho”, que traz as recomenda-
ções emersas no Sínodo dos Bispos sobre a Nova 
Evangelização (outubro de 2012). Neste documen-
to, o Papa Francisco 
convida os fiéis cris-
tãos a uma nova etapa 
evangelizadora marca-
da pela alegria e pelo 
compromisso e indica 
caminhos para a mar-
cha da Igreja nos próxi-
mos anos. Nos seus 
cinco capítulos, aborda 
os temas da transfor-
mação missionária da 
Igreja, a crise do com-
promisso comunitário, 
o anúncio do Evan-
gelho, a dimensão so-
cial da evangelização e a evangelização com Espíri-
to. Segundo o Santo Padre, “A alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida inteira daqueles que se en-
contram com Jesus. Quantos se deixam salvar por 
Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio 
interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce 
sem cessar a alegria”. Na sua primeira carta, Papa 
Francisco alerta para alguns dos riscos do mundo 
actual: “com a sua múltipla e avassaladora oferta de 
consumo, é uma tristeza individualista que brota do 
coração comodista e mesquinho, da busca desor-
denada de prazeres superficiais, da consciência iso-
lada. Quando a vida interior se fecha nos próprios 
interesses, deixa de haver espaço para os outros, 
já não entram os pobres, já não se ouve a voz de 
Deus, já não se goza da doce alegria do Seu amor, 
nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é 
um risco, certo e permanente, que correm também 
os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em 
pessoas ressentidas, queixosas, sem vida”. (…) As-
sim como o mandamento ‘não matar’ põe um limite 
claro para assegurar o valor da vida humana, assim 
também hoje devemos dizer ‘não a uma economia 
da exclusão e da desigualdade social’. Esta econo-
mia mata.” E para grandes males, grandes remédios: 
“Peçamos ao Senhor que nos faça compreender a 
lei do amor”. Estas são algumas das mensagens 
que pode ler na primeira exortação apostólica do 
Papa Francisco, publicada num pequeno livro que 
pode ser adquirido no Cartório Paroquial de Pombal 
ou consultado através dos sítios oficiais do Vaticano. 
A Igreja abre-se continuamente a uma nova espe-
rança. O Papa Francisco é rosto disso mesmo. Não 
deixemos de ler o que nos escreve.

Nova Comissão na Capela da Estrada
No passado dia 1 de Janeiro, a comunidade da aldeia 
da Estrada conheceu os novos membros da comissão 
de Capela. Passa a ser agora constituída por Ana Lúcia 
Silva, João Tomé Ferreira, Luís Passadouro e Ricardo 
Silva. Esta comissão estará em funções durante os 
próximos 3 anos. Que seja um tempo bom e de boas 
funções em prol da comunidade ligada a esta Capela.

Centro de Catequese da Valdeira 
comemora Natal
O Centro de Catequese da Valdeira comemorou esta 
quadra festiva com várias iniciativas preparadas pelas 
crianças e jovens catequizandos. No passado mês de 
dezembro, os 
catequizandos 
su rp reende -
ram a comuni-
dade com uma 
festa de Natal. 
A música e a 
representação 
teatral fizeram as delícias da assistência. No domingo 
passado, durante a Eucaristia, os catequizandos ves-
tiram-se a rigor para adorar o Menino Jesus. Recorde-
se que, no domingo passado, comemorou-se a Festa 

da Epifania 
do Senhor e 
alguns jovens 
criaram, eles 
próprios, um 
presépio, com-
posto pela Sa-
grada Família 
e pelos três 
Reis Magos.
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Aldeia dos Redondos promove…
“Fruto da videira e do trabalho do homem”

Catequizandos regressam no dia da Epifania do Senhor

12 Janeiro 2014

Os nossos catequizandos já começaram a trabalhar. 
O regresso à catequese foi assinalado, no passado 
domingo, com uma celebração da Eucaristia num dia 
muito especial: o da Epifania do Senhor. Um nome, 
aparentemente, difícil de entender, porque não é usado 
com regularidade no nosso vocabulário. Mas, é um dia 
muito especial para a nossa comunidade. Afinal, foi o 
dia em que o Menino Deus Se revelou ao mundo. Epi-

fania significa 
isso mesmo: 
m a n i f e s t a -
ção. “Jesus 
manifestou-
Se aos Seus 
e a todos 
os outros 
que vêm 
de longe”, 

esclareceu o Pe. João Paulo Vaz. E como é que isto 
aconteceu? Simples: através de três Magos em re-
presentação dos três continentes do Mundo na altura 
conhecidos: Europa, África e Ásia. Os três reis ficaram 
conhecidos por Magos por saberem interpretar os si-
nais das estrelas. Sempre que nascia alguém especial, 
surgia uma estrela muito brilhante. E, por saberem 
isso, os Magos seguiram a estrela de Jesus até Belém 
e questionaram o povo e os seus governantes sobre 
o local onde estaria o menino especial. O povo, que 
aguardava há muito pelo Salvador, pensou que tinha 
chegado o momento… mas os governantes sentiram 
nesta criança uma ameaça e perseguiram-no, obrigan-
do esta sagrada família ao exílio. Mas, antes de fugirem 

para o Egipto, Jesus recebeu a visita dos três Magos, 
que Lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Segundo 
as explicações do Pe. João Paulo, o ouro simbolizava 
a riqueza e 
tornava Jesus 
Rei aos olhos 
do Mundo. O 
incenso signi-
fica pureza e 
torna-O santo. 
E a mirra, 
usada para a 
p r e p a r a ç ã o 
dos cadáveres, simboliza a eternidade de Jesus Cristo 
que iria dar a vida pela Humanidade e vencer a morte. 
Antes de encerrar a homilia, o Pe. João Paulo lembrou 
aos mais novos que a tradição da oferta de presentes 
durante o Natal acontece porque Jesus também rece-
beu presentes. “Tudo o que fazemos no Natal surgiu 

com Jesus”, 
disse. E todos 
os anos deve-
mos celebrar o 
nascimento de 
Cristo como se 
nascesse uma 
pessoa nova 
dentro de nós. 
Jesus é, so-

bretudo, uma luz. Jesus é, como dizia a música que o 
senhor padre cantou, no domingo passado, durante a 
Eucaristia uma luz pequenina que vou deixar brilhar.

Sob o lema “fruto da videira e do trabalho do homem”, 
o Centro de Catequese da Aldeia dos Redondos, pro-
moveu a 2ª edição dos Cabazes de Natal, cujo sorteio 

teve lugar no 
passado dia 29 
de Dezembro, 
logo após a ce-
lebração da Eu-
caristia Domini-
cal. Esta ini-
ciativa pretende  
valorizar e parti-
lhar os produtos 
da terra, cultiva-

dos nesta comunidade. Assim, mais uma vez as pes-
soas foram chamadas a colaborar com a oferta de um 
ou mais produtos da sua inteira “lavra”, estando ve-
dada a oferta de produtos comprados. Couves, azeite, 
vinho, licores, enchidos, ovos, feijão, futas, mel, milho, 

nabos, abóboras, galos e até um casal de periquitos, 
foram alguns dos produtos que – e mais uma vez numa 
prova de imensa generosidade das pessoas da nossa 
comunidade – encheram 7 Cabazes, legitimamente 
chamados “Os 7 Cabazes Rurais”. Sendo esta uma 
iniciativa carregada de simbolismo, dinâmica comuni-
tária e interacção de gerações, trata-se também de um 
projecto “low-cost”. Por isso, o valor das rifas para o 
sorteio teve o preço de 30 Cêntimos, o que, ainda as-
sim, permitiu angariar alguns fundos para o orçamento 
e actividades próprias da Catequese da Aldeia dos 
Redondos. Os objectivos a que os organizadores se 
propuseram foram amplamente superados, pela pro-
moção – sobretudo junto das crianças e jovens – do 
trabalho e dos produtos da terra, pelo reforço de sen-
timento de comunidade e pela envolvência de todos, 
na prova que, com ideias, organização e trabalho, com 
pouco, se faz muito.

Jorge Cordeiro

Diocese de Coimbra: Alicerçados em Cristo, formamos uma comunidade
de discípulos para o anúncio do Evangelho.



12 de Janeiro de 2014
Baptismo do Senhor
Primeira leitura (Is. 42, 1-4.6-7)
Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu protejo, o 
meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar 
o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não 
gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas 
praças; não quebrará a cana fendida, nem apagará 
a torcida que ainda fumega: proclamará fielmente a 
justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não 
estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas 
longínquas esperam. Fui Eu, o Senhor, que te chamei 
segundo a justiça; tomei-te pela mão, formei-te e fiz de 
ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os 
olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da 
prisão os que habitam nas trevas».

Comentário
A figura misteriosa do Servo do Senhor, que, através dos 
séculos, alimentou a fé de Israel, alcançará o seu pleno 
cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o Servo, não só 
porque entra na linha dos grandes servos, como Moisés e 
os Profetas, mas sobretudo porque Ele foi o único que pôde 
propor a todos os homens um SIM filial e absoluto ao Pai. E 
o Baptismo no Jordão significa a Sua unção como Servo, 
como «Filho muito amado» e Salvador dos homens.

Segunda leitura (Act. 10, 34-38)
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na 
verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção 
de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O 
teme e pratica a justiça é-Lhe agradável. Ele enviou 
a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz 
por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis 
o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela 
Galileia, depois do baptismo que João pregou: Deus 
ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, 
que passou fazendo o bem e curando todos os que 
eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava 
com Ele».

Comentário
S. Pedro proclama a Boa Nova da Salvação e o primeiro 
grupo de pagãos aceita a mensagem que lhes é dirigida. 
Quebrados os laços do passado pelo arrependimento e 
recebido o Baptismo, entra na Igreja, que se expande, assim, 
para além das fronteiras do Judaísmo. A manifestação do 
Espírito Santo, que acompanha o Baptismo, é sinal de 
que junto de Deus não há discriminação, porque todos 
são chamados a incorporar-se em Cristo pelo Baptismo, 
integrando-se na grande família de Deus.

Leitura do Evangelho (Mt. 3, 13-17)
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter 
com João Baptista ao Jordão, para ser baptizado por 
ele. Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso 
de ser baptizado por Ti e Tu vens ter comigo?». Jesus 
respondeu-lhe: «Deixa por agora; convém que assim 
cumpramos toda a justiça». João deixou então que Ele 
Se aproximasse. Logo que Jesus foi baptizado, saiu da 
água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito 
de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Ele. 
E uma voz vinda do céu dizia: «Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus toda a minha complacência».

Comentário
Confundindo-se com os pecadores do Seu tempo, Jesus 
submete-se ao baptismo de penitência de João, num gesto 
de humildade, que enche de admiração o Precursor. O Pai, 
porém, glorifica o Seu Servo, proclamando que ele é o Seu 
Filho. A Boa Notícia da salvação, começa pois, com este 
anúncio solene: Jesus Cristo, é, verdadeiramente, o Filho 
de Deus.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 12.Jan | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de Grupos 
Corais (15h30)

:: 14.Jan | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 15.Jan | Igreja Matriz - Festa de Sto. Amaro - 
Eucaristia (11h00)

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

:: 16.Jan | Cartório Paroquial - Reunião da Equipa de 
Dinamização Vocacional (19h30)

:: 16.Jan | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h00)

:: 18.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia dos 
Neocatecumenais (18h30)

:: 18.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Pais e 
Padrinhos das Crianças a baptizar do 3° ano (21h00)

:: 19.Jan | Igreja do Cardal - Festa de Sto. Amaro - 
Eucaristia e Procissão (10h30)
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Uma Paróquia VIVA!

Receba, por email,
as Apresentações do Cardal e
o Boletim “Luz e Esperança”.

Envie o seu endereço de email para:
paroquiapombal@gmail.com


