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Visita Pastoral
do Sr. Bispo D. Virgílio

à nossa Paróquia de Pombal

Já decorre, na nossa Paróquia,
a 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

A mais perfeita 
revelação
Quando paramos a contemplar 
o ser humano, as suas riquezas 
e nos deixamos experimentar 
essa presença e beleza, que 
gratidão!... O ser humano é a 
obra mais linda de Deus e nele Deus Se quis mostrar, 
em especial na capacidade de amar. Cristo foi o 
homem que mais amou, que só amou e, por isso, é 
também, como homem, a mais perfeita revelação de 
Deus. Deus é muito, Deus é grande, Deus é tudo e em 
tudo, todos é. Há uma perfeição muito grande nisto 
tudo: uma perfeição partilhada, derramada, ofereci-
da… guardada para cada um de nós. Com o início do 
Tempo Comum, somos envolvidos nessa grandeza de 
Deus manifestada em Jesus Cristo, de forma visível 
e perceptível. O Tempo Comum é um período do Ano 
Litúrgico, de trinta e três ou trinta e quatro semanas, 
nas quais são celebrados, na sua globalidade, os Mis-
térios de Cristo. Comemora-se o próprio Mistério de 
Cristo na sua plenitude, principalmente aos domingos. 
Este tempo existe, não para celebrar algum aspecto 
particular do mistério de Cristo, mas para celebrá-lo no 
seu todo. Nele se aprofunda e se assimila o mistério 
de Cristo, que se insere na vida do povo de Deus para 
a tornar plenamente pascal. O elemento principal e 
mais forte do Tempo Comum é o Domingo, que surgiu 
antes mesmo da celebração anual da Páscoa. Era o 
único elemento celebrativo no correr do ano: a grande 
celebração semanal do Mistério Pascal de Cristo. É, 
pois, um tempo marcadamente caracterizado pelo Do-
mingo, quer pela teologia, quer pela espiritualidade. 
Um tempo para a vida nova, que, para crescer, se 
manifestar em plenitude e produzir frutos, necessita 
da acção do Espírito Santo que age no Batismo do Se-
nhor. Também a Igreja - nós - fecundada pelo Espírito, 
há-de produzir frutos de boas obras.

Pe. João Paulo Vaz

Festa do Santo Amaro
O mês de Janeiro, em Pombal, é sinónimo de Sto. 
Amaro. Sto. Amaro, também chamado de 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 e 
foi dos primeiros cristãos não mártires a defender e a 

proclamar o Evangelho. 
Hoje, este santo é vene-
rado um pouco por toda 
a Europa. Pombal tem 
uma capelinha em seu 
louvor, onde os devotos 
agradecem, anualmente, 
a cura de determinadas 
doenças. A festa está de 
volta hoje, com a tradi-
cional celebração da 
Eucaristia em honra do 
Santo, seguida de Pro-
cissão até à capela, onde 

a imagem será guardada durante estes dias para ser 
venerada pelos seus devotos. A Comissão de Festas 
preparou um programa festivo de animação, com uma 
tarde de folclore, onde não vão faltar oportunidades 
para dançar, comer e beber, fazendo festa em honra 
deste Santo, celebrado a 15 de janeiro. Neste domin-
go, pelas 09h00, uma arruada pelas ruas da cidade, 
animada pelos gaiteiros e às 10h30 a Missa solene, 
na Igreja do Cardal, seguida da Procissão, acompa-
nhada pela Filarmónica Artística Pombalense. A tarde 
é animada pelos ranchos folclóricos de Pombal, Barro-
cal e da Guístola. O encerramento está previsto para 
as 18h00, com a cerimónia do levantamento do ramo. 
Na segunda-feira, dia 19 de Janeiro, a capela de Sto. 
Amaro estará aberta entre as 09h00 e as 17h00.
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Bispo de Coimbra prepara visita 
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Festa das Alminhas nos Vicentes
A Capela dos Vicentes promoveu, no passado dia 25 
de dezembro, dia de Natal, a tradicional Festa das Al-
minhas, também conhecida pela festa da Família da 
comunidade local. Todos os anos, um casal de mor-
domos promove uma festa, que consiste num cortejo 
desde as Alminhas da aldeia, situadas a escassos me-

tros da Capela, até ao local de culto. Seguiu-se a cele-
bração da Eucaristia, presidida pelo Pe. Américo. Após 
a celebração, o Menino Jesus saiu à rua em procissão, 
sendo possível prestar homenagem ao pequeno Meni-
no que acabara de nascer, Seguiu-se, então, o almoço. 
Durante o período da tarde, os mordomos da festa ofe-
receram merendeiras e porco no especto. A animação 
e s t e v e 
por conta 
do grupo 
de jo-
vens dos 
Vicentes. 
A Comis-
são da 
C a p e l a 
agradece 
todo o 
empenho e dedicação dos mordomos da festa, que 
não olharam a meios para tornar esta festa da família 
da comunidade um sinal de união. Recorde-se que, no 
próximo domingo, muda a Comissão da Capela, numa 
cerimónia onde estará presente o Pároco, Pe. João 
Paulo.

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

Ultreia do MCC
A família Cursilhista reuniu, no passado dia 2 de Ja-
neiro, para a sua Ultreia mensal, subordinada ao Tema 
“Evangelizadores com espírito”, tema orientado pelo 
Director Espiritual, Pe. João Paulo. O ser evangeliza-
dor tem a ver com a nossa razão de ser Igreja e com 
aquilo que o Papa Francisco nos propõe, dizia-nos o 
Pe. João Paulo. Se eu anuncio o Evangelho, não é 
para mim motivo de glória, mas é antes de mais uma 
obrigação. Evangelizar não é uma coisa facultativa e 
não depende das minhas capacidades. “Aí de mim 
se eu não evangelizar”, continuava o nosso pároco, 
lembrando as palavras de S. Paulo. “Chegamos a ser 
plenamente humanos, quando somos mais do que hu-
manos, quando permitimos a que Deus nos conduza 
para além de nós mesmos…”, citando o Papa Francis-
co na Exortação Apostólica “A alegria do Evangelho”. 
Sou mais perfeito e pleno, quanto mais me deixo inun-
dar por Deus. Evangelizar é antes de mais vontade de 
dar a conhecer Jesus Cristo. Os que mais disfrutam 
da vida são aqueles que deixam as margens, que se 
afastam da zona de conforto e vão, sem receio, à pro-
cura dos que estão nas periferias, lembrando aqui a 
frase que nos marcou no Cursilho: “Cristo conta conti-
go”. Deus quer-nos seus cooperadores, acrescentava 
o Pe. João Paulo. Lembrando uma vez mais o Papa 
Francisco, dizia: não deixeis que vos roubem a alegria 
de Evangelizar. Somos chamados a ser fermento de 
Deus, no meio da humanidade. A Igreja deverá ser o 
lugar de misericórdia gratuita, onde todos possam ser 
acolhidos e amados. Maria abriu o coração e por isso 
foi capaz de acolher. Eu só chego ao coração do outro 
se eu me predispuser a ouvi-lo. A palavra de ordem 
para minha vida é ENTUSIASMO, tendo a certeza que, 
com Cristo, é tudo muito mais fácil. Também o António 
Gante, que coordenou a Ultreia, desejou um ano cheio 
de alegria e entusiasmo. Ter paixão por Jesus Cristo 
significa ter paixão pelos outros. Depois da explanação 
do tema, foram sugeridas, para cada grupo, duas pis-
tas de reflexão. Na homilia proferida na Eucaristia que 
se seguiu, o nosso pároco salientou, entre outras coi-
sas, que Cristo está no meio de nós; deixemos que Ele 
nos salve, como ungido de Deus na natureza humana. 
Sendo verdadeiros filhos de Deus, deixemos que Ele 
permaneça no nosso coração.

Helena Cabral

O Conselho Mundial das Igrejas divulgou os subsídios 
para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
2015, que decorre entre 18 e 25 de Janeiro, este ano 
com o tema “Dá-me de beber”. “O estudo e a medita-
ção propostos para a Semana de Oração têm o objec-
tivo de ajudar as pessoas e comunidades a perceber 
a dimensão dialogal do projecto de Jesus, que chama-
mos de Reino de Deus”. Os subsídios foram prepara-
dos pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Bra-
sil (CONIC). O encontro entre Jesus e a samaritana, 
no Evangelho de São João, está na génese do tema 
“Dá-me de beber”. A imagem que emerge das palavras 

“dá-me de beber” é um discurso de complementarida-
de, que assinala que beber água de outra pessoa “é 
o primeiro passo para experimentar outra maneira de 
ser e origina um intercâmbio de dons que enriquece”. 
“O gesto bíblico de oferecer água a quem chega, como 
forma de acolhimento e partilha, é algo que se repete 
em todas as regiões do Brasil”, país onde foram prepa-
rados os subsídios. “Quem beber desta água continua 
a voltar”, diz um provérbio brasileiro. O subsídio ofe-
rece leituras e reflexões bíblicas, questões diárias, e 
orações para toda a oitava de oração.

Miguel Cotrim
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Bispo prepara visita pastoral a Pombal

Senhor, nosso Deus,
Damos-Te graças pela fé que nos deste,

Pelo batismo,
Porta de entrada na comunidade cristã,

Pela graça de pertencer
À porção do Povo de Deus,

Que é a nossa Igreja Diocesana.
Pedimos o Teu auxílio,

Para que a Diocese de Coimbra
Seja comunidade que vive a fé

E anuncia o Evangelho como caminho
Do encontro pessoal com Cristo,

Único Salvador, e com a Sua Igreja.
Conduz o nosso Bispo

Na fidelidade ao dom que recebeu,
Para que nos confirme

Na fé católica e apostólica,
E sejamos o Teu povo santo,

Unidos na comunhão e no amor.
Nós Te pedimos que a visita pastoral

Seja um momento de graça e de bênção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,

na unidade do Espírito Santo. Ámen.

Arciprestado de Pombal
Visita Pastoral
 2015

O Bispo de Coimbra 
deslocou-se a Pombal, 
na semana passada, 
acompanhado pelo Pe. 
Jorge Santos, para pre-
parar a Visita Pastoral à 
Paróquia, prevista para 
os fins-de-semana de 12 
a 15 e 19 a 22 de feverei-
ro. Durante hora e meia, 
o Pe. Jorge Santos e o 
próprio D. Virgílio ex-
plicaram à comunidade 
paroquial como se podia 
preparar e fazer Lectio 
Divina, leitura orante da 

Palavra de Deus. Perante uma assembleia mui-
to atenta, que encheu por completo a Igreja do 
Cardal, D. Virgílio foi seguindo os seus aponta-
mentos e assim mostrou como é fácil rezar em 
comunidade e até sozinho em casa com textos 
da própria Bíblia. A Lectio Divina era um dos mé-
todos mais usados pelas primeiras comunidades 
católicas que se juntavam em casa de familiares 
e amigos para entender a mensagem que Cristo 
lhes deixou. Esse método foi-se perdendo, ten-
do sido recuperado com o Concílio Vaticano II e, 
hoje, é muito usado por algumas comunidades como 
forma de estudar e aprofundar a os ensinamentos que 

a Bíblia nos transmite. A leitura orante da Bíblia come-
ça com a leitura de um texto. No contexto da Visita 
Pastoral, foi escolhida a visita de São Paulo aos Roma-
nos, antecipando assim a vinda do Sr. Bispo, prevista 
para Fevereiro. Segue-se um breve comentário, a me-
ditação, a oração, a contemplação e a acção. A visita 
do Sr. Bispo a Pombal insere-se numa acção Pastoral 
que D. Virgilio está a promover, desde 2013 até 2018. 
O objectivo é ajudar as comunidades cristãs a viver a 
fé com alegria, num esforço cada vez maior por apro-
fundá-la e fazer dela fonte de dinamismo pessoal, fami-
liar, eclesial e social. O Bispo pretende, ainda fortalecer 
nos cristãos o entusiasmo de anunciar o Evangelho 
com métodos novos e, sobretudo, conhecer, melhor, 
aqueles que o Senhor lhe confiou para colaborar com 
esta tarefa de Evangelização, que nem sempre é uma 

tarefa fácil, numa altura em que a solidão e a alteração 
de valores está a mudar por completo o cenário social 
da sociedade portuguesa.



18 de Janeiro de 2015
Domingo II do Tempo Comum
Primeira leitura (Sam. 3, 3b-10.19)
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde 
se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel 
e ele respondeu: «Aqui estou». E, correndo para junto de 
Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli 
respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te». E ele 
foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel 
levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque 
me chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; 
torna a deitar-te». Samuel ainda não conhecia o Senhor, 
porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a 
palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira 
vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, 
porque me chamaste». Então Heli compreendeu que era 
o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: 
«Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez, responde: 
‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’». Samuel voltou 
para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-
Se e chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» 
E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo 
escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor estava com ele e 
nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.

Comentário
A leitura do Evangelho continua ainda a fazer a 
“manifestação” ou “epifania” do Senhor. E apresenta-O 
hoje como Aquele que vem chamar os homens para os 
reunir em volta de Si. A palavra de Jesus é a voz do Pai 
chamando os homens à grande assembleia do seu povo. 
Mas antes de o Filho vir ao mundo, já a palavra de Deus se 
fizera ouvir e chamava os homens. E os que a ouviram e 
lhe responderam ficaram sendo o modelo dos verdadeiros 
discípulos do Senhor, como Samuel.

Segunda leitura (1 Cor. 6, 13c-15a.17-20)
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o 
Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou 
o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 
Aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um só 
Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado 
que o homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que 
pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não 
sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 
habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a 
vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: 
glorificai a Deus no vosso corpo.

Comentário
A passagem da Primeira Epístola aos Coríntios que hoje 
se lê fala-nos do respeito que havemos de ter pela pessoa 

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

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

:: 23.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
8º ano (21h30)

:: 24.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

:: 25.Jan | Centro de Camionagem - Festa da 
Catequese para angariação de fundos para as suas 
actividades (14h30)
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humana total. A fé cristã não se afirma apenas no espírito, 
mas também no corpo, templo, como é, do Espírito de 
Deus, e destinado à glória futura que em nós se há-de 
manifestar.

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 35-42)
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus 
discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: «Eis o 
Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer 
aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus 
voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que 
procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer 
‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». 
Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia. 
Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram 
Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 
«Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: 
«Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que 
quer dizer ‘Pedro’.

Comentário
Jesus vem ao mundo. A sua vinda é dom gratuito, que 
quer ser aceite pelos homens. De facto, se muitos O não 
reconheceram, outros O procuraram e ficaram junto d’Ele. 
A alguns, o Senhor chama-os a segui-l’O, de mais perto, 
para o serviço em favor do seu reino e da salvação dos 
homens. Este chamamento exige, por vezes, transformação 
profunda na vida: a Simão até o nome lhe foi mudado.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


