
A TODA A PARÓQUIA, A TODA
A COMUNIDADE,

UM SANTO E FELIZ NATAL!

O que é que muda 
para mim?
Chegou o Natal e, com ele, a 
possibilidade de celebrar - final-
mente, novamente, mais uma vez 
ou em continuação - essa vida 
nova que nos vem pelo Menino 
Deus, chamado Emanuel, o Deus connosco. Deus 
está mesmo connosco e a promessa da salvação feita 
a nossos pais cumpriu-se. Um Menino nos foi dado, 
um Filho nos nasceu, em Belém. Tudo estava escrito e 
tudo se confirma. Deus é Pai e, no Filho, nos torna de-
finitivamente filhos. Não vivemos abandonados, mas, 
para sempre, acompanhados, orientados, sob o olhar 
atento de Jesus, com o Pai, pelo Espírito. E Deus Se 
alegra por poder estar connosco. É infinito e incomen-
surável o Seu amor por nós. No dia de Natal, meta 
do nosso Advento, ao mesmo tempo que vivemos a 
alegria da celebração, da festa, do convívio e encontro 
familiar, não deixemos de perguntar interiormente: o 
que é que muda para mim, neste dia, nesta quadra? 
Porque só faz sentido celebrar as coisas importantes 
se forem realmente importantes. Redundância? Não. 
O que faz importante o Natal é o nascimento de Jesus 
em mim, no meu coração, com todas as consequên-
cias e mudanças que isso traz à minha vida. O que é 
que muda em mim, então, para eu poder celebrar? Se 
não, nada mais se tratará do que uma repetição anual 
de uma festa que se tornou tradicional e de contornos 
sociais e culturais apenas... o Natal é mais do que isso: 
é espiritual, ou seja, envolve-me espiritualmente, mexe 
com o meu espírito. Se interiormente nada muda em 
mim, poderei falar de um Natal espiritual? Então, neste 
dia e nesta quadra, fruto do caminho do Advento e no 
gozo e experiência do nascimento de Jesus, o que é 
que está a mudar em mim? Ainda vamos a tempo. Em 
mim mesmo, na família, com os amigos, nas minhas 
intenções profissionais, na relação com os mais po-
bres, desfavorecidos e esquecidos, com os que aban-
donei ou com os que me abandonaram, na minha rela-
ção com Deus, no tempo de oração, na vivência dos 
sacramentos, na minha linguagem, nos apetites, nos 
pensamentos, nos actos, nas omissões,... o que é que 
está a mudar ou quero mudar? Uma certeza nos as-
siste: Jesus quer fazer este caminho connosco. Se as-
sim não fosse, com certeza não teria havido promessa 
de salvação nem o seu cumprimento. Jesus não teria 
vindo a nós. É tempo de percebermos, definitiva-
mente, que esta é, em cada momento e para sempre, 
a oportunidade derradeira de sermos felizes, vivermos 
em paz e de recebermos a vida em plenitude. Não a 
podemos perder. E assim, talvez seja mesmo Natal. 
A todos desejo umas festas felizes, cheias da paz do 
Menino Deus e de bons desafios. Feliz Natal!

Pe. João Paulo Vaz

Os Sorrisos do Menino Jesus
Entre 6 de Dezembro de 2014 e 31 de Janeiro de 2015, 
o Museu Marquês de Pombal promove a exposição 
“Os Sorrisos do Menino Jesus”, 
cedida temporariamente pelo Mu-
seu de Arte Sacra e Etnologia dos 
Missionários da Consolata, em 
Fátima. Uma pequena mostra da 
coleção reunida pelo Pe. António 
Rosado Belo (1929-2008), com-
posta por mais de duas mil 
esculturas. Composta por 18 
esculturas de vulto pleno, repre-
sentativas de Meninos Jesus, dos 
séculos XVII, XVIII e XIX, nesta 
exposição pretende-se chamar a 
atenção para os seus diferentes 
sorrisos, demonstrando a alegria com que encarou a 
missão que lhe foi confiada. A maioria das imagens 

representa o sentido do Deus 
Menino triunfante, com um duplo 
simbolismo da representação: uma 
criança nua, que, simultaneamente, 
abençoa e é soberana do mundo. A 
mostra poderá ser visitada de terça 
a domingo, das 10h00 às 17h30, na 
Capela da Misericórdia (Centro Cul-
tural de Pombal). Visitas guiadas, 
complementadas ou não com ate-
lier, por marcação prévia: tel. 236 
210 564 / 236 210 555. A exposição 
recebeu, na semana passada, a 
visita de um grupo de catequese 

do 8º ano e estão previstas mais visitas guiadas para 
outros grupos de catequese, segundo informação dos 
técnicos responsáveis.

Cidália Botas
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Presépio na Charneca
O  passado domingo, dia 14, foi 
o último dia de catequese do pri-
meiro período. Os catequizandos 
da Charneca, além da sessão 
de catequese, ainda ajudaram a 
construir o presépio, recriando o 
mistério do nascimento de Jesus 
Cristo. Foi um momento com o 
encanto e emoção que caracteri-
za este tempo de Natal. O pinheiro 
de Natal foi decorado com figuras 
desenhadas e pintadas pelos ca-

tequizandos do 1º e 2º anos, contando com a supervi-
são dos mais crescidos. A todos um santo e feliz Natal 
e que Deus nos dê o que mais precisamos.

António Venâncio

Convívio de Natal dos Leitores
Os leitores da Paróquia de Pombal promoveram, re-
centemente, o seu já tradicional convívio de Natal. O 
convívio resume-se a um almoço de confraternização, 

que junta a maioria dos leitores de toda a paróquia, 
inclusive, das Capelas. No final deste momento, o Pe. 
João Paulo agradeceu o trabalho que estes homens 
e mulheres fazem domingo após domingo, Eucaristia 
após Eucaristia, uma vez que é um dos serviços mais 
importantes na celebração deste sacramento e na 
evangelização. 

Encontro Nacional do Passo a Passo
A Fraternidade Missionária Verbum Dei escolheu a Pa-
róquia de Pombal para realizar o seu encontro nacional 
dos grupos Passo a Passo (os seus grupos de adoles-
centes e jovens). Aconteceu nos dias 20 a 23 deste 
mês, no Centro Paroquial da Pombal, e foi num am-
biente permanente de alegria, canto, oração e reflexão 
que estes dias foram vividos. O Grupo Passo a Passo 
de Pombal pôde viver também, mais uma vez, a alegria 
de receber e acolher e empenhou-se em proporcionar 
a todos um encontro muito bom. E foi, de facto.

Convívio e Festa de Natal da Escola 
de Pombal do MCC
Teve lugar, no passado dia 16, terça-feira, no Centro 
Paroquial, a Eucaristia e o convívio de Natal de 2014 
da Escola do Centro de Ultreia de Pombal dos Cursos 
de Cristandade. Unidos todos pelo mesmo entusias-
mo e alegria, reflectimos sobre o caminho que temos 
procurado traçar ao longo deste Advento, lembrando 
algumas das etapas deste percurso: vigiar, preparar 
e esperar. Esperar a vinda de Jesus Menino. Foi-nos 
salientado, no Evangelho, a atitude dos dois filhos a 
quem o pai convida para trabalhar na sua vinha. Tam-
bém a nós nos é dirigido o mesmo convite. Como 
respondo eu? Foram-nos deixadas algumas pistas de 
reflexão: Advento é tempo de uma caminhada marca-
da pela conversão da vida; tempo para que os nos-
sos corações vivam a esperança da segunda vinda de 
Jesus Cristo; a nossa caminhada humana terá de ser 
feita na alegria ao encontro do “Senhor que vem”; para 
que haja transformação, é necessário estar vigilante, 
preparar, iluminar, pôr-se a caminho, para irmos ao en-
contro do Menino Deus.

Helena Cabral

Festa das Alminhas nos Vicentes
Como é tradição em todos os anos, a comunidade dos 
Vicentes realiza, no dia de Natal, a sua Festa das Almi-
nhas, reunindo todas as pessoas neste dia tão espe-
cial, num ambiente de festa e convívio. Desde a alvo-
rada, com música ambiente, a abertura da quermesse, 
a venda do andor e fogaças até à actuação do Grupo 
Juvenil dos Vicentes, o porco no espeto e a chegada 
do Pai Natal com o panelão do caldo verde, tudo está 
ao serviço desta festa que tem por objectivo juntar e 
unir todo o povo, dando a este dia um sentido especial. 
De todos os momentos, o ponto alto é, naturalmente, 
o cortejo, com o ramo e as oferendas, das Alminhas 
para a Capela e a Missa solene com a Procissão. No 
final do dia, há ainda tempo para o bailarico e o sorteio 
do cabaz de natal. E, assim, fica um dia para recordar 
com alegria.

Almoço de Natal da Conferência de S. 
Vicente de Paulo
A Conferência de S. Vicente de Paulo de Pombal rea-
lizou, mais uma vez, no passado sábado, o seu almo-
ço de Natal, a favor de todas as famílias e pessoas 
que apoia, num total de cerca de duzentas pessoas. 
A este gesto de solidariedade juntou-se uma empresa 
da região – a Quinta da Concha – que quis oferecer 
esta refeição a todos, juntamente com o espaço para 
o efeito. A todos a Conferência quis desejar um santo 
Natal e a todos os presentes quis deixar a lembrança 
deste acontecimento e tempo bonito, com a tradicional 
prendinha às crianças e a distribuição de cabazes de 
Natal.

Visitas aos Doentes e Idosos
Ao longo desta semana, doentes e idosos que já não 
podem deixar as suas casas receberam a visita do seu 
pároco, o Pe. João Paulo, assinalando, assim, a cer-
teza da sua pertença à comunidade paroquial que ce-
lebra o mistério de Cristo. Foi ocasião para celebrar o 
Sacramento da Reconciliação ou, simplesmente, para 
um tempo de relação e de diálogo. Que todos vivam, 
apesar das limitações, um Natal cheio de alegria e da 
certeza do amor de Jesus por cada um.
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Arciprestado unido em Adoração 
Eucarística no Convento do Louriçal

O Arciprestado de Pombal repetiu, na semana de 9 a 
14 deste mês, a Adoração Eucarística permanente, du-

rante uma semana, no Con-
vento Louriçal. A iniciativa é 
uma repetição da Adoração 
que ocorreu durante o perío-
do da Quaresma, do ano pas-
toral passado, que conseguiu 
reunir, durante uma semana 
inteira, grupos de todo o Ar-
ciprestado, que fizeram com-
panhia ao Senhor, em oração, 
sem uma única paragem: dia 
e noite. Durante o dia, as ho-
ras eram asseguradas por 

grupos das paróquias que compõem o Arciprestado de 
Pombal e a noite foi sempre assegurada pelas irmãs 
que ainda residem no Mosteiro do Convento do San-
tíssimo Sacramento do Louriçal. Durante aqueles dias, 
viveram-se momentos mágicos que só os participantes 
conseguem explicar. A paróquia de Pombal assegurou 
o dia de sexta e a manhã de sábado. Sentir a presen-
ça permanente de Cristo junto de cada um de nós é 
algo que só é 
possível explicar 
por quem vive 
estes momentos 
e os sente no 
coração. Muitos 
foram os grupos 
de cristãos que 
conseguiram vi-
ver esse encontro. A semana de adoração teve início 
no dia 9 de dezembro e encerrou na Eucaristia de do-
mingo passado, pelas 08h30, na Igreja do Convento 
do Louriçal. A cerimónia foi presidida pelo pároco local, 
Pe. Virgílio Neves, que salientou várias vezes a impor-
tância da semana de Adoração que se viveu durante 
aqueles dias. O encerramento coincidiu com o tercei-
ro domingo do período de Advento, que nos desperta 
para vigilância permanente. A chegada está para breve 
e é melhor estarmos vigilantes e preparados, para não 
sermos apanhados desprevenidos, como acontece 
com muitos irmãos que conti-
nuam a viver o Natal como se 
fosse uma simples data, sem 
a sua verdadeira importância. 
A fidelidade a Cristo foi outro 
dos aspectos que o Pe. Virgí-
lio salientou, por entender que 
devemos ser fiéis aos ensina-
mentos que Ele nos deixou e 
que ninguém consegue che-
gar a Deus sem a acção de 
graças de uma fé verdadeira e 
sentida no coração. “O dom da fé é o caminho da sal-
vação”, disse. A concluir deixou um pedido a cada um 
dos presentes: dinamizai momentos de esperança. 

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

FAÇA A SUA ASSINATURA NO CARTÓRIO
PAROQUIAL OU NA IGREJA DO CARDAL

Ultreia MCC
O Movimento dos Cursos de Cristandade da Diocese 
de Coimbra, em Pombal, promoveram, no passado dia 
12 deste mês, a sua Ultreia mensal com a coordena-
ção de Ana Rosa, que nos alertou para a caminhada 
de Advento que estamos a viver, lembrando que a li-
turgia nos pede, durante este período, que estejamos 

vigilantes e despertos, para preparar a chegada do Se-
nhor, mantendo sempre a esperança de que Ele virá. 
Convidou-nos, por isso, a viver a Ultreia com alegria 
e entusiasmo. Seguidamente, a nossa irmã Cristina, 
baseada na parábola do Pai Misericordioso, deu-nos o 
seu testemunho de vida, afirmando que, apesar de to-
das as dificuldades, sabe que Deus nunca a abandona 
e que só é preciso ter o coração aberto e estar atenta 
aos sinais. Outros irmãos fizeram, também, a sua par-
tilha, salientando sempre a importância da oração nas 
suas vidas. Deus, quando nos concede o dom da vida, 
concede-o de uma forma especial, afirmou de seguida 
o Pe. João Paulo, acrescentando que Deus não dá a 
ninguém filhos feitos, mas filhos capazes de construir 
a vida. E dá-nos referências para os fazer crescer. É 
preciso esperar amorosamente, lembrou o nosso páro-
co, não esquecendo que estamos constantemente em 
processo de aprendizagem. É preciso escutar com o 
coração. Na homilia da Eucaristia, o Pe. João Paulo 

disse-nos que é importante buscar a autenticidade da 
nossa vida, de quem se busca a si próprio, em favor da 
ajuda aos irmãos. Acrescentou, também, que, toda a 
nossa vida é caminho, naquilo que somos chamados 
a viver. É um contínuo Advento (esperando sempre o 
que está para vir). Para terminar, lembrando o profeta 
Isaías, devemos ouvir as ordens do Senhor que nos 
orienta na nossa vida.

Helena Cabral



25 de Dezembro de 2014
Natal do Senhor

Primeira leitura (Is. 52, 7-10)
Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro 
que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é Rei». Eis o grito das 
tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam 
brados de alegria, porque vêem com os próprios olhos o 
Senhor que volta para Sião. (...) O Senhor descobre o seu 
santo braço à vista de todas as nações e todos os confins 
da terra verão a salvação do nosso Deus. 

Comentário
Esta leitura é constituída pelo belo e solene pregão que 
serviu outrora ao profeta para anunciar a Boa Nova ao 
povo de Deus em tempo de desolação e de abandono; 
esse mesmo pregão serve para nos anunciar agora a nós 
mensagem ainda mais feliz, a que nos traz o nascimento 
do Salvador de todo o mundo.

Segunda leitura (Hebr. 1, 1-6)
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente 
aos nossos pais, pelos Profetas. Nestes dias, que são 
os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro 
de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. 
Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua 
substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. 
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-
Se à direita da Majestade no alto dos Céus e ficou tanto 
acima dos Anjos quanto mais sublime que o deles é o 
nome que recebeu em herança. A qual dos Anjos, com 
efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje 
Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será 
para Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu no 
mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O todos os 
Anjos de Deus».

Comentário
Jesus é a própria palavra de Deus, encarnada, feita homem 
no meio dos homens, mais reveladora de Deus do que a 
de todos os profetas, mais qualificada do que a de todos 
os outros mensageiros que vieram antes d’Ele ter vindo 
ao mundo. Ele é a imagem do Pai por quem tudo foi feito; 
pela sua morte purificou a humanidade de seus pecados e 
recebeu em herança todos aqueles que n’Ele acreditaram 
e a Ele se entregaram. Esses sentam-se com Ele à direita 
de Deus. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Por isso, 
O adoramos juntamente com todos os Anjos.

Leitura do Evangelho (Forma breve :: Jo. 1, 1-5.9-14)
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o 
Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo 
se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 25.Dez | Vicentes - Festa das Alminhas - Missa e 
Procissão (11h00)

:: 26.Dez | Salão Paroquial - Encontro de Natal dos 
Acólitos (11h00)

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

:: 27.Dez | Igreja do Cardal - Concerto com Flute Soud, 
da Filarmónica Artística Pombalense (21h30)

:: 28.Dez | Sra. de Belém - Jubileu dos Casais, Bênção 
das Grávidas e dos filhos nascidos no ano (15h30)

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

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

:: 01.Jan | Cumieira - Festa de N. Sra. da Ajuda - Missa 
e Procissão (14h00)

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

:: 03.Jan | Centro Paroquial - Reunião dos Grupos de 
Leitores (18h30)

:: 04.Jan | Igreja Matriz - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 04.Jan | Igreja do Cardal - Concerto de Ano Novo com 
o Coimbra Gospel Choir (18h00)

:: 04.Jan | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h30)
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a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas 
e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, 
que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no 
mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. 
Veio para o que era seu e os seus não O receberam. Mas 
àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome, 
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes 
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem 
da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se 
carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória 
que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça 
e de verdade.

Comentário
O Natal não é apenas o nascimento de um menino. É 
um mistério, uma realidade divina que se esconde e ao 
mesmo tempo se revela no nascimento desse Menino. É 
o Nascimento no meio dos homens do próprio Filho de 
Deus. O evangelista chama-Lhe o Verbo, isto é, a Palavra, 
Aquele por quem o Pai Se dá a conhecer aos homens e 
deles faz seus filhos. O evangelista tenta desvendar-nos 
todo esse mistério neste poema admirável com que abre 
o seu Evangelho.


