
A vida consagrada: 
loucura por amor
“No ‘Dia da Vida Consagrada’, 
a liturgia celebra a ‘Apresenta-
ção do Senhor’ no Templo de 
Jerusalém. Esse ícone – que ex-
pressa a entrega total de Cristo, 
desde os primeiros momentos da Sua existência ter-
rena, nas mãos do Pai – convida todos os consagra-
dos 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” (Portal dos Dehonianos). 
Este é um dia para contemplarmos a oblação da vida 
por amor a Deus e à humanidade. Que paixão é essa 
que faz tantos homens e mulheres entregar a vida pelo 
Evangelho, ao serviço da redenção dos homens? Que 
loucura estará por detrás de uma tal entrega, que faz 
tantos e tantas esquecer a própria vida, para pensar 
somente na consagração da humanidade à divindade, 
à eternidade? Sem dúvida, o modelo e mestre é Je-
sus Cristo. Aquela Cruz, de facto, torna-se paixão e 
caminho... Que sentido tem a morte por amor? O que 
é que Tu quiseste, Jesus, que nós possamos assumir 
também como horizonte de vida? Vale a pena entregar 
a vida pelos outros? O que é que Tu ganhaste, com 
isso, que possa ser desafio de vida para nós? Só 
um louco se deixa matar, assumindo a sua morte em 
benefício dos outros... O nosso tempo e as nossas es-
truturas não nos querem deixar pensar assim. É uma 
tolice dar a vida por quem nunca o vai reconhecer e 
agradecer - pensamos tantas vezes. Guarda-te, cuida-
te, pensa em ti e os outros que façam o mesmo: esta 
é ordem normal da orientação da vida - dizem-nos tan-
tos... Mas isto não nos completa nem nos deixa bem. 
Não é assim que um pai ou uma mãe fazem por um 
filho ou um amigo verdadeiro por outro... O amor é um 
valor mais forte, maior, mais pleno. São as loucuras 
por amor que nos preenchem e nos enchem de paz e 
felicidade. Quem entrega a vida por amor do outro vive 
com a satisfação de cumprir e responder à sua própria 
humanidade. Se nascemos por amor, só por amor po-
demos viver e morrer. E só por amor nasce-mos para 
a vida que não acaba. A ti, que te entregas pelo bem 
do irmão, para que ele seja feliz, para que ele respire 
plenitude e eternidade, muito obrigado! A ti, que con-
sagraste a vida ao Senhor, à Igreja e ao mundo, por 
amor, muito obrigado! Jesus, muito obrigado!

Pe. João Paulo Vaz

Catequistas unidos em oração
Os Catequistas da Paróquia de Pombal assinalaram, no 
passado sábado, o Dia de Oração dos e pelos Cateq-
uistas. A sugestão partiu da Diocese de Coimbra, do 
Secretariado da Educação Cristã, e foi abraçada pela 
Paróquia, que desafiou os Catequistas a reunirem-se 
em oração. O desafio foi acolhido por alguns grupos 

de catequese, que 
responderam com 
momentos de ora-
ção e partilha. O en-
contro realizou-se 
na Igreja do Cardal. 
A Sagrada Escritu-
ra, nomeadamente 
os exemplos de 

Abraão e Jeremias, serviu de base a este momento ín-
timo com Deus. Em toda a Bíblia, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento, encontramos pessoas que tiver-
am uma experiência de Deus muito forte. Deixaram-se 
amar por Ele e manifestaram-se disponíveis para cum-
prir a Sua vontade. Também os catequistas da actuali-
dade são chamados por Deus a anunciar o Evangelho. 
Mas, ser catequi-
sta não é fácil. Só 
o amor consegue 
ultrapassar alguns 
obstáculos que sur-
gem no caminho 
de todos aqueles 
que Deus chama 
para o servirem na 
Catequese. E, no sábado passado, catequistas e um 
grupo de catequizandos agradeceram ao Senhor a 
força que sentem no serviço que dedicam as crianças 
e jovens da paróquia.
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1º turno do
Retiro dos Crismandos

Um dia de oração dos e pelos 
Catequistas

APRESENTAÇÃO 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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Viagem à Polónia
A Paróquia de Pombal promove, 
no próximo mês de Agosto, uma 
viagem à Polónia. A visita irá in-
cidir nos passos do Papa João 
Paulo II e na contemplação da 
imagem da Virgem Negra. A via-
gem realiza-se entre os dias 1 e 
8 de agosto e será acompanha-
da pelo Pe. João Paulo Vaz. Os interessados devem 
inscrever-se até ao próximo dia 30 de abril. A visita à 
Polónia terá início em Varsóvia, capital deste país. Aqui 
o grupo deverá visitar, entre outros monumentos, a Ca-
tedral de São João e o Castelo Real, com a coluna do rei 
Sigismund Waza, a praça do mercado e o monumento 
de homenagem ao conhecido compositor Chopin. No 
segundo dia da visita, está prevista uma passagem por 
Cracóvia, declarada pela Unesco como Património da 
Humanidade. Durante uma semana, os visitantes ain-
da irão passar pela casa onde nasceu João Paulo II, 
assim como pela Igreja onde foi baptizado. No último 
dia, está prevista uma passagem pelo campo de con-
centração de Auschiwtz, um dos símbolos do nazismo, 
onde foram exterminados milhões de pessoas, entre 
eles o Beato Maximiliano Kolbe. Este campo funcionou 
entre 1940 e 1945. Nesta visita é possível visualizar 
documentários e testemunhos deixados por algumas 
das vítimas do nazismo. Para saber mais informações 
deverá passar pelo Cartório Paroquial ou falar com o 
Pe. João Paulo Vaz.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Plano Pastoral 2013-2016

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

I. PROCLAMAI O EVANGELHO A TODA A
CRIATURA (Mc 16, 16)

1. Jesus Cristo, Evangelho e Evangelizador 
O Evangelho segundo S. Marcos inicia com uma de-
claração fundamental para a compreensão de tudo 
o que se refere à evangelização: “princípio do Evan-
gelho de Jesus Cristo”. Esta frase permite uma dupla 
interpretação, suportada pela leitura do conjunto das 
Escrituras. Segundo a primeira, Jesus é o próprio 
Evangelho: a sua pessoa humana e divina constitui 
a Boa Nova que Deus quis comunicar aos homens. 
De acordo com a segunda possibilidade de leitura, 
Jesus é o Evangelizador, pois veio como enviado do 
Pai para proclamar a Boa Nova do amor de Deus 
e da salvação que deseja para todos, por meio do 
seu anúncio em palavras e obras. A evangelização 
nasce sempre do desejo de Deus, que pretende dar 
a conhecer o seu Filho como o Salvador do Mundo e 
que realiza essa mesma salvação. Por sua vez, ela 
nasce da pessoa de Jesus, que se apresenta diante 
dos homens como o Filho de Deus e o Salvador do 
Mundo. Ela nasce ainda do mandato do Senhor que, 
antes de subir ao Céu, envia os seus discípulos a 
proclamar o Evangelho a toda a criatura, para que 
todo o que acreditar e for batizado seja salvo. Jesus 
realizou a sua missão evangelizadora, o anúncio da 
Boa Nova do Reino, na obediência à vontade do 
Pai, acolhida livre e alegremente, apesar de implicar 
a oferta de si mesmo em sacrifício a favor dos ho-
mens. Não se tratou de uma vida descomprometida 
ou de palavras que não implicassem o testemunho. 
No auge da sua entrega, quando se lhe apresenta 
o cálice de dor como selo de autenticidade do seu 
amor à vontade do Pai e à sua missão evangeliza-
dora, quando chega o momento da decisão, não re-
cua, como atesta S. João: “E que hei-de dizer? Pai, 
livra-me desta hora? Mas precisamente para esta 
hora é que Eu vim!”            (continua no próximo número)

Sorteio das Rifas de Sto. Amaro
Neste número, damos a conhecer o resul-
tado do sorteio das rifas da Festa de Sto. 
Amaro. Os prémios deverão ser reclama-
dos junto da Comissão das Festas.

1º Prémio – nº 2114
2º Prémio – nº 1676
3º Prémio – nº 0653
4º Prémio – nº 1530
5º Prémio – nº 1803
6º Prémio – nº 1439
7º Prémio – nº 0864
8º Prémio – nº 1555

Viagem à Terra Santa
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida!” É sob este títu-
lo que a agência de viagens GraçaTur, em colaboração 
com a Paróquia de Pombal, promove a próxima viagem 
à Terra Santa. O programa proposto pretende respon-
der ao anseio da maioria dos católicos: visitar o berço 

da nossa Igreja. Se-
gundo a organização, 
a Terra Santa exerce, 
em cada um de nós, 
um fascínio diferente. 
Pode haver muitas ra-
zões na escolha de um 
destino. Mas, se a es-

colha é a Terra Santa, então, o objectivo do viajante ou 
do peregrino é conhecer, sem dúvida, os locais imor-
talizados por Jesus Cristo. Nazaré, Cafarnaum, Mar 
da Galileia, Jericó, Belém e Jerusalém são nomes que 
o nosso imaginário conhece bem, desde os primeiros 
anos de vida. Mas, ter a oportunidade de conhecer to-
dos estes locais referidos na Bíblia é sem dúvida uma 
experiência inexplicável. E foi a pensar no desejo de 
muitas pessoas da nossa comunidade, e não só, que 
a agência de viagens GraçaTur promove, no próximo 
mês de Junho, uma visita aos referidos locais bíblicos. 
A viagem está agendada para a semana entre 17 e 24 
de Junho. Para saber mais informações deverá dirigir-
se ao balcão da agência de viagens GraçaTur.
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Testemunhos
Filipe Domingues
“Eu gostei deste retiro, sobretudo porque foi uma nova experiência, pois tive oportunidade 
de praticar a minha fé em vários jogos e músicas e fiquei a conhecer melhor a Deus”.

Marta
“O fim-de-semana passado ajudou-me a crescer como pessoa e permitiu-me ter uma 
nova perspectiva da vida e da relação que devo assumir com tudo o que me rodeia”.

David Silva
“Este retiro fez-me aproximar mais de Deus. E, como ouvi várias vezes durante o fim-
de-semana, Deus é amor. O retiro foi animado pela esperança de que todos acreditamos e 
somos amigos de Deus. E devemos assumir, sem vergonha, que somos muito amigos d’Ele. Foi esta sensação 
maravilhosa que eu experimentei. O grupo de jovens de Pombal ‘Passo a Passo’ foi inexcedível em todos os 
momentos. Muito obrigado a todos!”

Natália Alves
“Foi uma experiência nova que nos permitiu aprender e crescer. Através desta experiência, descobri uma nova 
vida, através da fé”.

Retiro dos crismandos
2 Fevereiro 2014

Diocese de Coimbra:
Alicerçados em Cristo, formamos uma comunidade 

de discípulos para o anúncio do Evangelho.

UMA
EXPERIÊNCIA 

QUE 
NUNCA MAIS 

ESQUECERÁS!

Uma forma dife-
rente de começar 
a tua Quaresma.
Se tens mais de 
16 anos e estás 
na disposição de 
fazer um encontro
com Deus e com 

jovens de dezenas 
de outros países, 

então

NÃO PERCAS 
ESTA

OPORTUNIDADE.

Integrado no grupo diocesano
e acompanhado pelo
Pe. João Paulo Vaz

INSCRIÇÕES NO CARTÓRIO 
PAROQUIAL DE POMBAL

Mais informações em:
www.sdpjcoimbra.net  :: www.taize.fr

Catecismo de 
Adultos
“Catequese de Adultos de 
inspiração catecumenal - A 
Busca do Deus Vivo”. Uma 
proposta de catequese para 
adultos feita no Plano Pas-
toral Diocesano. Um instru-
mento para uma vivência 
cada vez maior da fé, num 
encontro cada vez mais pro-
fundo com o Senhor Jesus 
Cristo. à venda no Cartório 
Paroquial.

Os 114 jovens e 12 adultos da 
paróquia de Pombal, que este 
ano recebem o Sacramento 
do Crisma, entraram na fase 
final da sua preparação para 
este grande momento da sua 
iniciação cristã. A celebração 
do Crisma está marcada para 
8 de Junho e será presidida 
pelo Bispo de Coimbra, D. Vir-
gílio do Nascimento Antunes. 
No fim-de-semana passado, 
um grupo de crismandos 
participou no retiro de preparação, organizado pela 
Paróquia de Pombal, com a colaboração do grupo de 
jovens “Passo a Passo” e dos sacerdotes da Verbum 
Dei. Os jovens crismandos foram recebidos com jogos, 

músicas e orações que os 
ajudaram a perceber melhor 
como é que se consegue viv-
er em comunhão permanente 
com Deus. Através desta ex-
periência, os participantes 
aproximaram-se, ainda mais, 
de Cristo e fizeram d’Ele o 
seu principal confidente. Os 
crismandos regressaram a 
Pombal cheios de força e de 
amor pelos irmãos. Alguns 
admitiram que conseguiram 

ultrapassar a barreira da vergonha de assumir o amor 
que sentem por Deus. Os retiros vão continuar nos 
próximos fins-de-semana, na Praia de Quiaios, na 
Casa ComVida, da Cáritas.



2 de Fevereiro de 2014
Apresentação do Senhor
Primeira leitura (Mal. 3, 1-4)
Assim fala o Senhor Deus:
«Vou enviar o meu mensageiro, para preparar o 
caminho diante de Mim. Imediatamente entrará no seu 
templo o Senhor a quem buscais, o Anjo da Aliança por 
quem suspirais. Ele aí vem – diz o Senhor do Universo. 
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, quem 
resistirá quando Ele aparecer? Ele é como o fogo do 
fundidor e como a lixívia dos lavandeiros. Sentar-Se-á 
para fundir e purificar: purificará os filhos de Levi, como 
se purifica o ouro e a prata, e eles serão para o Senhor 
os que apresentam a oblação segundo a justiça. Então 
a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao 
Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de 
outrora.

Comentário
Um “mensageiro” anónimo anuncia o “Dia do Senhor” – o 
“dia” em que Deus vai descer ao encontro do seu Povo 
para criar uma nova realidade. Nesse dia, Jahwéh vai 
eliminar o egoísmo e o pecado, vai purificar o coração 
do seu Povo, vai inaugurar o tempo novo da comunhão 
verdadeira entre Deus e os homens. A Vida Consagrada é 
interpelação profética; interpela os homens, convida-os à 
conversão, anuncia e testemunha o mundo que há de vir.

Segunda leitura (Heb. 2, 14-18)
Uma vez que os filhos dos homens têm o mesmo 
sangue e a mesma carne, também Jesus participou 
igualmente da mesma natureza, para destruir, pela sua 
morte, aquele que tinha poder sobre a morte, isto é, 
o diabo, e libertar aqueles que estavam a vida inteira 
sujeitos à servidão, pelo temor da morte. Porque Ele 
não veio em auxílio dos Anjos, mas dos descendentes 
de Abraão. Por isso devia tornar-Se semelhante em 
tudo aos seus irmãos, para ser um sumo sacerdote 
misericordioso e fiel no serviço de Deus, e assim expiar 
os pecados do povo. De facto, porque Ele próprio foi 
provado pelo sofrimento, pode socorrer aqueles que 
sofrem provação.

Comentário
Jesus é apresentado como o sacerdote por excelência 
que, ao oferecer ao Pai o sacrifício da sua vida, ao serviço 
do plano salvador de Deus, fez nascer o Homem Novo, 
livre da escravidão do pecado, promovido à categoria de 
“filho de Deus”. Esta “catequese” convida os discípulos a 
olhar para a cruz de Jesus, a interiorizar o seu significado, 

a seguir Jesus no dom total da vida, na entrega radical, no 
serviço simples e humilde aos irmãos. A Vida Consagrada 
é uma forma privilegiada de viver e de testemunhar esta 
realidade.

Leitura do Evangelho (Forma breve Lc. 2, 22-32)
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei 
de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, 
para O apresentarem ao Senhor, como está escrito 
na Lei do Senhor: «Todo o filho primogénito varão 
será consagrado ao Senhor», e para oferecerem em 
sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como 
se diz na Lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um 
homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que 
esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não 
morreria antes de ver o Messias do Senhor; e veio ao 
templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus 
trouxeram o Menino para cumprirem as prescrições da 
Lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-O em 
seus braços e bendisse a Deus, exclamando: «Agora, 
Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz 
o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa 
salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos: 
luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso 
povo».

Comentário
Através das palavras e da catequese do evangelista Lucas, 
desenha-se aqui o quadro da “Apresentação de Jesus” 
no Templo de Jerusalém, a fim de ser “consagrado” ao 
Senhor. A consagração de Cristo recorda-nos que a nossa 
vida se deve cumprir num “ecce venio”, numa entrega total 
nas mãos do Pai, ao serviço do projeto de salvação de 
Deus para os homens e para o mundo.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 02.Fev | Igreja do Cardal - Via Sacra pelos Cursos de 
Cristandade (17h00)

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

:: 06.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h00)

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

:: 02.Fev | Crespos - Festa da Sra. da Luz - Missa e 
Procissão (14h00)
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Uma Paróquia VIVA!


