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Visita Pastoral do Sr. Bispo D. Virgílio
à nossa Paróquia de Pombal

Iniciaram as semanas de preparação
com a Lectio Divina

Constitua ou integre um pequeno grupo de 
preparação (na sua rua, no seu prédio, na 

sua aldeia, com amigos, com vizinhos,
com colegas,...)

Dirija-se ao Cartório Paroquial, para saber 
como e para receber os textos propostos

Papa Francisco 
continua luta contra 
a violência
O Papa Francisco recordou as 
“tantas lágrimas” que a humani-
dade derramou neste Natal, em 
particular as crianças “mortas e maltratadas”, mesmo 
“antes de verem a luz”, vítimas de “uma cultura que não 
ama a vida”. Francisco falou das “crianças deslocadas, 
por causa da guerra e das perseguições, abusadas e 
exploradas” diante “silêncio cúmplice” da humanidade, 
e das “crianças massacradas por bombardeamentos, 
também onde o Filho de Deus nasceu”. A interven-
ção denunciou a “perseguição brutal” contra cristãos 
no Iraque e Síria, numa alusão indirecta à acção do 
‘Daesh’, o autoproclamado Estado Islâmico. “A Ele, 
Salvador do mundo, peço que olhe para os nossos 
irmãos e irmãs do Iraque e da Síria que há tanto tempo 
sofrem os efeitos do conflito em curso e, juntamente 
com os membros de outros grupos étnicos e religio-
sos, sofrem uma perseguição brutal”, advertiu. Fran-
cisco deixou votos de que o Natal dê “esperança” a 
estas populações, bem como aos “inúmeros desaloja-
dos, deslocados e refugiados, crianças, adultos e ido-
sos”, nesta região e no mundo inteiro. Francisco pediu 
a paz para o Médio Oriente, em particular através do 
diálogo entre israelitas e palestinos, e para a Ucrânia, 
desejando “um caminho novo de fraternidade e recon-
ciliação”. A mensagem evocou os atentados que têm 
tido lugar na Nigéria, “onde mais sangue foi derrama-
do”, e os conflitos que decorrem na Líbia, no Sudão do 
Sul, na República Centro-Africana e nas várias regiões 
da República Democrática do Congo. Neste contexto, 
o Papa recordou em especial as vítimas da epidemia 
de ébola, sobretudo na Libéria, Serra Leoa e Guiné, 
deixando um apelo para que sejam garantidas “a as-
sistência e as terapêuticas necessárias”.

Agência Ecclesia

Jornadas de Formação

Vão realizar-se de 20 a 22 de Janeiro, no Salão de S. 
Tomás, no Seminário Maior de Coimbra, as habituais 
Jornadas de Formação do Clero da Diocese de Coim-
bra. O tema escolhido pelo Secretariado Diocesano da 
Coordenação Pastoral é “Ide por todo o mundo e fazei 
discípulos”. Para o primeiro dia, foi convidado o Dr. Al-
fredo Soares, professor na Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica do Porto que abordará o tema 
“A Igreja particular como comunidade de referência 
da evangelização”. À tarde, caberá ao Frei Domingos 
moderar alguns testemunhos pastorais de algumas 
experiências evangelizadoras na Diocese de Coimbra: 
Catequese de Adultos; Alpha; Células de Evangeliza-
ção; Catequese Familiar; Cursos de Cristandade, Ofi-
cinas de Oração e Vida, Equipas de Nossa Senhora, 
etc. No segundo dia, teremos o conhecido Padre Mário 
Saint Pierre, do Québec, impulsionador das Células de 
Evangelização falar sobre o tema “Ide…até aos confins 
da terra: o mandato missionário nos evangelhos e suas 
implicações”. O que significa, hoje, os confins da terra; 
meios de evangelização das periferias existenciais e 
fazei discípulos: como se forma um discípulo? Etapas 
da formação dos discípulos. No terceiro dia, caberá ao 
bispo das Forças Armadas e Segurança, D. Manuel 
Linda apresentar o tema “A dimensão social da evan-
gelização”. À tarde, o Pe. Rodolfo Leite apresentará o 
tema “A homilia: espaço privilegiado de evangelização”. 
As Jornadas de Formação terminam com a celebração 
eucarística presidida por D. Virgílio Antunes. 

Miguel Cotrim
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A Luz da Paz de Belém
Foi com muita alegria que, no 
passado dia 20 de Dezembro, o 
Agrupamento de Escuteiros 674 
Pombal trouxe, para a nossa Ci-
dade, a Luz da Paz de Belém. 
Trata-se de uma chama que foi 
acesa na Gruta da Natividade, 
em Belém, por uma criança 

austríaca, e que foi partilhada com vários países da 
Europa, entre os quais, Portugal. Chegada à cidade 
de Braga, a mesma chama foi partilhada com escu-
teiros do Norte a Sul do País. O nosso Agrupamento 
não ficou indiferente e quis partilhar a Luz com a nossa 
comunidade. Foi na Missa do Galo e também na Missa 
de Natal que a Luz da Paz de Belém foi dada a conhe-
cer e colocada no presépio, para poder ser partilhada 
e levada para o lar de cada um. É desejo no nosso 
Agrupamento, que esta chama, símbolo do nascimento 
e presença de Jesus, se mantenha sempre acesa nos 
nossos corações.

Sandra Carlos

Festa dos Jovens na Charneca
Na Charneca, a tradição diz que, na passagem do ano, 
os jovens organizam uma festa em honra de Sta. Te-
resinha. Assim foi, nos dias 31, 1 e 2 de Janeiro, com 

Missa e Procissão, mas 
também com bailes, con-
juntos, Dj´s, jogo do prego, 
comes e bebes. A procissão 
saiu à rua, com a Fanfarra 
dos Bombeiros, juntamente 
com o andor de Bolos dos 
Festeiros, os andores da N. 

Sra. da Conceição, de Sta. Teresinha e o Menino Je-
sus. No final, o Pe. Américo chamou os jovens festeiros 
e entregou-lhes o Menino, para que fosse mostrado à 
Comunidade. Nova equipa de jovens foi nomeada para 
o próximo ano, para que se cumpra a tradição.

António Venâncio

ALDEIA DOS REDONDOS
Fruto da videira e do trabalho do 
homem
Pelo terceiro ano consecutivo, a Catequese da Aldeia 
dos Redondos levou a efeito a iniciativa “Fruto da Vi-
deira e do Trabalho do Homem”, que consiste na re-
colha, junto de todos aqueles que na comunidade se 
quiseram associar, de produtos agrícolas, exclusiva-
mente de produção local e própria. Os produtos reco-
lhidos permitiram fazer cabazes de Natal, sorteados no 
final da celebração de 21 de Dezembro e cujas receitas 
revertem para o fundo de maneio da Catequese, que 
partilhará, neste ano, o valor apurado com a Paróquia 
de Pombal. A ideia, que partiu do grupo de Catequese 
que agora frequenta o 10º Ano, envolveu não só os 
próprios alunos e catequistas, como os pais e toda a 
comunidade, no fomento, assim, de valores como par-
tilha, solidariedade, criatividade empenho e espírito de 
equipa. As rifas, ao preço simbólico de 40 cêntimos 
cada, pretendem de igual forma relativizar a impor-
tância do dinheiro por si só, mas fundamentalmente, 
valorizar os produtos e o trabalho da (e na) terra. Tal 
como aconteceu no passado, também neste ano uma 
parte da recolha será doada a uma instituição solidária, 
pelo que se pretende também estabelecer uma relação 
directa entre os valores e ensinamentos do Evangelho 
com as acções que cada um, muitas vezes de forma 
simples, pode praticar no dia-a-dia.

Catequese  da Aldeia dos Redondos 
partilha com a Igreja Mãe
De acordo com 
os objectivos 
traçados para 
a edição deste 
ano do Projecto 
“Fruto da Videi-
ra e do Traba-
lho do Homem”, 
alguns catequistas, pais e aluna, em representação do 
Centro de Catequese da Aldeia dos Redondos, visita-
ram, no dia 24 de Dezembro, o Pe. João Paulo Vaz, 
a quem entregaram uma parte das receitas obtidas, 
na venda das rifas dos Cabazes de Natal. Embora se 
trate de um valor pouco mais que simbólico (recorde-
se que esta é uma iniciativa “low-cost”), pretendeu-se 
com este gesto dar um sinal de proximidade e partilha 
com a Igreja Mãe. Foram ainda entregues também jun-
to da Conferência de S. Vicente de Paulo, nesta data, 
alguns produtos agrícolas recolhidos no âmbito desta 
iniciativa, produzidos na nossa comunidade. Sendo a 
Catequese um dos mais importantes vectores da Igre-
ja, deve também liderar pelas propostas, iniciativas e 
exemplos que possam ser replicados, que incorporem 
valores junto das crianças, jovens e adultos da nossa 
comunidade, mesmo que de forma simples, humilde e 
despretensiosa.

Jorge Cordeiro, Catequista do 10º Ano

Novo Relógio na Capela dos Crespos
Após a prolongada ausência do relógio da torre da Ca-
pela do Alto dos Crespos, provocada por uma descarga 
eléctrica, verificada aquando da grande trovoada aqui 
sentida, estreou-se, no passado 
dia de Natal, o novo relógio. Uma 
vez que a reparação se revelou 
inviável, decidiu-se pela aquisição 
deste novo relógio, com o sistema 
automático de programação de 
toques, com mudança automáti-
ca de hora Verão/Inverno e com rádio-sincronização 
horária, num investimento de quase 2900€. Esta aqui-
sição foi levada a cabo ainda pela anterior Comissão 
da Capela, em articulação com o Pároco, tendo sido 
instalado recentemente.

A Comissão da Capela
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Casais jubilados e bebés recebem 
bênção do Senhor
A Capela da Sra. de Belém voltou a ser o espaço esco-
lhido pela comissão que habitualmente organiza a Fes-
ta da Família, no dia da Sagrada Família, que se cele-
bra habitualmente no último domingo do ano. A Capela 

da Sra. de Belém acolheu, neste dia, seis casais que, 
ao longo do ano de 2014, celebraram bodas de ouro, 
dois casais que completaram 25 anos de vida em con-
junto, quatro casais que celebraram o primeiro aniver-
sário e quatro bebés. Um destes bebés foi o porta-voz 
dos restantes, através das palavras do Pe. Sertório, o 
sacerdote que presidiu à cerimónia. O Padre segurou 
a criança ao colo e agradeceu a sua vida aos pais e, 
assim, colocou as mesmas palavras na boca dos ou-

tros três be-
bés, que pela 
tenra idade 
se mantive-
ram nos seus 
aconchegos. 
O Pe. Sertório 
não escondeu 
a sua alegria 
por estar no 

meio desta família paroquial, que é um exemplo na 
Evangelização. “Devemos fazer das nossas famílias 
exemplos de Evangelização”, esclareceu. E acrescen-
tou que todos os presentes devem deixar que Jesus 
cresça no interior da sua família. Os valores que os 
pais transmitem aos filhos também entraram na homilia 
do Pe. Sertório. O amor deve ser um acto normal e a 
alegria de viver em família deve ser uma regra. “Sois 
testemunho vivo do Evangelho e que cada um de nós 
assuma essa missão”, concluiu.

Encontro Nacional dos Jovens “Passo a Passo”
O grupo de jovens de Pombal, membro da Família Missionária “Ver-
bum Dei”, promoveu, recentemente, um Encontro Nacional de Jovens 
Missionários. A iniciativa realizou-se pela primeira vez, por sugestão 
do grupo de Pombal, e conseguiu reunir cerca de 35 jovens de Pom-
bal, Porto e Aveiro. O Encontro Nacional foi orientado pelo Pe. Félix, 
missionário da Verbum Dei. Os jovens passaram os quatro dias em 
Pombal. Neste encontro viveram-se momentos de grande felicidade 
e amizade, porque todos eles estavam cheios de esperança. “Espe-
rança” foi o tema que reuniu este grupo, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos de idades. O Pe. 
Félix, na celebração da Eucaristia dominical que presidiu na Cidade, falou da Esperança como uma palavra a 
reter no coração de cada cristão. Esperança num futuro melhor, no fim dos conflitos mundiais, na luta contra a 
discriminação, enfim, esperança num mundo melhor e no nascimento de Cristo no coração de cada um de nós. 
Os jovens levaram muito a sério esta mensagem e promoveram várias acções, também na Cidade. No final do 
encontro, Ricardo Silva estava feliz pela iniciativa e já sonha com outros encontros.

Festa da Família
A liturgia do Domingo da Sagrada Família propõe-nos 
a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas 
comunidades familiares… Como a família de Jesus, as 
nossas famílias devem viver numa atenção constante 
aos desafios de Deus e às necessidades dos irmãos. 
O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de 
Nazaré apresentando Jesus no Templo de Jerusalém. 
A cena mostra uma família que escuta a Palavra de 
Deus, que procura concretizá-la na vida e que consa-
gra a Deus a vida dos seus membros. Viver “em Cristo” 
implica fazer do amor a nossa referência fundamental 
e deixar que Ele se manifeste em gestos concretos de 
bondade, de perdão, de doação, de compreensão, de 
respeito pelo outro, de partilha, de serviço. Unidos em 
oração e reflexão com o nosso Papa Francisco, apela-
mos à participação de todos os católicos na prepara-
ção do próximo sínodo dos Bispos sobre “A vocação e 
a missão da família na Igreja e no mundo contemporâ-
neo”. Para bem de todos, muito esperamos que o ano 
de 2015 seja um tempo favorável para “repensar com 
renovada frescura e entusiasmo, o que a revelação 
transmitida na fé da Igreja, nos diz sobre a beleza, a 
função e a dignidade da família”.

Manuel Joaquim (Pastoral Familiar Paroquial)

Festa de Santorum
A Capela de Santorum celebrou, no passado dia 21 
dezembro, a festa em honra de N. Sra. dos Anjos. O 
“sim” da virgem Maria de Nazaré marcou toda a cele-
bração presidida pelo Pe. João Paulo Vaz, em Santo-
rum. “Jesus vêm para nos orientar para chegarmos à 
vida divina”, esclareceu e acrescentou que “Deus, para 
Se fazer homem, nasce do seio de uma mulher imacu-
lada”. Mas, tão importante como o nascimento deste 
Menino, que veio mudar o rumo da História, é impor-
tante referir que o “sim” desta mulher permite salvar os 
homens. Continuar a celebrar o Natal é sinónimo de 
abrir o nosso coração ao amor que Ele tem por nós. 
“É no nosso coração que Ele quer encarnar, sempre 
que celebramos o Natal”, continuou. E somos nós que 
temos o poder de dizer “sim” ao anjo que todos os anos 
procura invadir o nosso coração.



11 de Janeiro de 2015
Domingo do 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
No Baptismo que recebeu das mãos de João, Jesus 
manifesta-Se como sendo Aquele que o profeta anunciara: 
o Servo de Deus, que desce à água no meio dos pecadores 
para inaugurar a obra da redenção que o Pai Lhe confiara, 
e, ao mesmo tempo, o Filho bem amado, sobre quem 
repousa o Espírito de Deus, para que Ele seja portador da 
Boa Nova da salvação a toda a Terra.

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
O Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora do Baptismo 
e ungiu-O para que Ele pudesse começar o seu ministério 
e, por Ele, os homens fossem também baptizados não 
só na água, mas na água e no Espírito. A unção que o 
Espírito Santo confere a Jesus na hora do seu baptismo 
marca-O como “Messias”, isto é, “Ungido”, ou seja “Cristo”, 
e, faz d’Ele a fonte da unção com que o mesmo Espírito 
marcará os “cristãos”, os “ungidos”, membros de Cristo, 
sua Cabeça.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 13.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

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

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

:: 15.Jan | Igreja Matriz - Missa em honra de Sto. Amaro 
(09h00)

:: 15.Jan | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

:: 15.Jan | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 16.Dez | Capela de Sto. António - Reunião dos 
Catequistas do 7º ano (21h00)

:: 17.Jan | Cartório Paroquial - Reunião da Equipa 
Coordenadora da Catequese de Adultos (18h00)

:: 17.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Pais e 
Padrinhos das crianças do 3º ano a baptizar (21h00)

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

:: 18.Jan | Igreja do Cardal - Festa de Sto. Amaro - 
Missa e Procissão (10h30)

:: 18.Jan | Valdeira - Bodas de Ouro de Manuel e Maria 
Teresa Soares (11h00)
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Leitura do Evangelho (Mc. 1, 7-11)
Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: «Vai 
chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante 
do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as 
correias das suas sandálias. Eu baptizo na água, mas Ele 
baptizar-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles 
dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi baptizado por 
João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-
se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele. E dos 
céus ouviu-se uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado, 
em Ti pus toda a minha complacência».

Comentário
O Baptismo de Jesus inaugura a sua vida pública. Ao 
fazer-Se homem, Ele tornou-Se solidário com os homens. 
Por isso, não receou descer à água do Baptismo no meio 
dos pecadores, mas para os elevar à dignidade de filhos de 
Deus. Estes dois aspectos estão bem claros no Baptismo 
do Senhor. Jesus desce à água, o Pai apresenta-O como 
seu Filho, o Céu abre-se e o Espírito Santo desce sobre 
Ele. A pomba é apenas a imagem sob a qual o Espírito Se 
manifesta. A palavra do Pai revela, de maneira autêntica, o 
mistério e a missão de Jesus. O baptismo do Senhor é uma 
das grandes “epifanias” ou “manifestações” de Jesus.


