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Visita Pastoral
do Sr. Bispo D. Virgílio

à nossa Paróquia de Pombal

Decorre, na nossa Paróquia,
a preparação com a Lectio Divina

Integre um pequeno grupo de preparação 
(na sua rua, no seu prédio, na sua aldeia, 

com amigos, com vizinhos,
com colegas,...)

Saiba mais, no Cartório Paroquial

A mais perfeita 
revelação
Deus ama cada homem e cada 
mulher. Deus chama-nos à vida 
plena e verdadeira. A nossa res-
posta ao chamamento de Deus 
passa por um caminho de con-
versão pessoal e de identificação com Jesus. Vamos 
sendo permanentemente “avisados” que não deve-
mos perder tempo, que “o tempo é breve”, que, mal 
damos conta, o tempo passou e nós não o vimos pas-
sar. Se, exteriormente, devemos acalmar o frenesim 
do dia-a-dia do nosso tempo, porque, cada vez mais, 
vivemos como se não existisse amanhã e temos medo 
do amanhã não chegar, interiormente, não podemos 
perder tempo. Tudo o que nos é exterior, o que cons-
truímos à nossa volta, deveria estar condicionado ao 
crescimento interior e às necessidades reais que, a 
partir daí, se manifestam. A purificação dos nossos 
processos, dos nossos trabalhos, desejos e realiza-
ções devem ser fruto da purificação interior. Ser au-
tênticos, verdadeiros, bons, capazes de amar ilumina 
tudo o mais que queremos construir e dá-lhe sentido. 
Está em questão, então, uma necessidade perma-
nente de conversão e de abertura a uma mudança de 
vida. Se me canso do que sou, do que me rodeia e do 
que faço, então, que me converta interiormente, para 
perceber que tudo à minha volta e em mim é, na ver-
dade, muito bom. O caminho que Cristo nos apresenta 
é, justamente, de pacificação, conversão e purificação 
interiores. O que Ele quer para nós é que, realmente, 
possamos ser felizes e usufruir de tudo, em verdade, 
justiça e paz. Não nos preocupemos com o tempo 
que não temos para o que queremos; preocupemo-
nos com o tempo que desperdiçamos na conversão e 
na construção da nossa interioridade. Perdendo este 
tempo, todo o tempo será vão; nunca teremos tempo 
para nada. E quando dermos conta, o tempo passou.

Pe. João Paulo Vaz

Festa da Catequese reúne
Família Paroquial

Neste domingo, 25 de Janeiro, pelas 15 horas, na es-
tação de camionagem da cidade de Pombal, realiza-se 
uma Festa da Catequese da paróquia de Pombal. Neste 
dia, em que também se comemora o dia do catequista, 
a paróquia de Pombal decidiu organizar uma Festa, 
onde a catequese, no seu todo, possa conviver e con-
fraternizar. Assim sendo, contamos com a participa-
ção de todos os paroquianos, não só da cidade, mas 
também das várias Capelas da nossa Paróquia. Nesta 
festa, haverá vários momentos de animação propostos 
pelas Capelas e grupos de catequese da comunidade 
paroquial. Para animar a tarde, até o folclore se irá 
juntar aos cate-
quistas e catequi-
zandos, para os 
aquecer. Preten-
demos, ainda, ter 
alguns pontos de 
venda de produ-
tos. O valor obtido 
irá reverter para 
um Fundo Geral 
da Catequese da Caróquia de Pombal. Os produtos a 
vender serão obtidos pela contribuição de cada um. As-
sim sendo, contamos com a ajuda de todos, com algo 
que tragam para vender (bolos, salgados, pão caseiro, 
leguminosas, cereais, frutos secos, etc…). Estes arti-
gos deverão ser encaminhados para o recinto da festa, 
Central de Camionagem. Neste dia, a venda pretende-
se que seja feita em conjunto, pois estamos a falar de 
um dia onde todos juntos vamos viver o amor de Deus. 
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou Eu no meio deles” (Mt. 18, 20).

Comissão organizadora
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Santo Amaro reúne fiéis

Crismandos apresentados à 
Comunidade
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Apresentação dos Crismandos à 
Comunidade

Perto de centena e meia de crismandos, alguns adul-
tos, foram publicamente apresentados à Comunidade 
Paroquial, durante a celebração da Eucaristia de do-
mingo passado. Apresentados como um exemplo da 
comunidade, confiados à graça divina e ajudados pela 
oração, pediram ao Pe. João Paulo para serem aceites 

e admitidos ao Sacramento da Confirmação, depois de 
feita a devida preparação. Uma crismanda, em repre-
sentação dos companheiros, afirmou que nunca tinha 
pensado que o próprio Jesus precisou de ser apoiado 
pela força do Espírito, que Lhe deu coragem para levar 
por diante a Sua missão de nos salvar. “Nos encontros 
dos nossos grupos de catequese, fomos descobrindo 
que foi o Espírito que sempre esteve com Jesus, dan-
do-lhe força permitiu seguir o caminho de fidelidade ao 
Pai, sem cair na tentação do mais fácil ou de desistir.” 
Para este grupo de crismandos, a desistir nunca lhe 
passou pela cabeça. Bem pelo contrário, estão deter-
minados a mostrar, no dia do Crisma, que, diante das 
dificuldades, conforta saber que o Espírito que nos 
anima é o mesmo que Jesus prometeu aos Apóstolos 
e que é Jesus que O vai comunicar. Depois das devi-
das apresentações, o sacerdote fez algumas questões 
aos crismandos, que responderam afirmativamente a 
tudo o pároco pergun-
tou. A Palavra deste 
dia centrava-se no 
chamamento dos pri-
meiros Apóstolos do 
Senhor, um facto que 
certamente não será 
indiferente aos jovens presentes. Depois do Crisma, 
ainda existe uma longa caminhada, que só pode ser 
feita com muita fé e coragem.

Festa de Santo Amaro reuniu fiéis
Nem a ameaça da chuva e do mau tempo afastou as 
centenas de paroquianos que acompanharam de per-
to a procissão em homenagem de Santo Amaro. Os 
passos que separaram a Igreja do Cardal até à Capeli-
nha, onde a imagem é guardada religiosamente, foram 
feitos por muitos 
devotos, Pároco 
e a Filarmónica 
Artística Pom-
balense. Antes, 
a celebração da 
Eucaristia falava 
da atenção com 
que devemos escutar Deus que chama por nós a toda 
a hora. A origem da devoção pelo Sto. Amaro, em Pom-
bal, desconhece-se no tempo. Porém, reza a história, 
que Nelson Pedrosa já publicou várias vezes: “Santo 

Amaro (...) nasceu em Roma 
no ano de 512, sendo filho do 
senador Eutíquio. Com ape-
nas 12 anos de idade foi en-
tregue, pelos pais, aos cuida-
dos de São Bento, fundador 
da Ordem Beneditina. O em-
penho de Amaro corresponde 
de tal modo às expectativas 
do mestre que se torna o seu 
homem de confiança e vai 
sendo encarado pelos outros 
religiosos como um exemplo. 
São Bento, em reconheci-
mento dessas virtudes, esco-

lhe-o para trabalhar na escola de jovens. São Gregório 
exaltou-o por se ter distinguido no amor, na oração e no 
silêncio (...). Conhecido popularmente como advogado 
dos ossos, também aparece ligado ao culto do matri-
mónio, sendo 
também invoca-
do na cura de 
certas doenças; 
gripe, reumatis-
mo, rouquidão, 
dor de cabeça e 
paralisia.”

Papa apela reconstrução dos países em guerra
O Papa Francisco realizou esta semana uma viagem 
pastoral ao Sri Lanka e às Filipinas. Ao Sri Lanka ape-
lou à reconciliação num país devastado pela guerra 
civil, para que todos se empenhem na sua “recons-
trução”. Nas Filipinas levou uma mensagem de espe-
rança, num país devastado por catástrofes naturais. 
O Papa convidou todos a deixar para trás as “injusti-
ças, hostilidades e desconfianças” para que possam 
encontrar um futuro de “reconciliação, solidariedade e 
paz” para a ilha. “A grande obra de reconstrução deve 
incluir a melhoria das infraestruturas e responder às 
necessidades materiais, mas também e sobretudo pro-

mover a dignidade humana, o respeito pelos Direitos 
Humanos e a plena inclusão de cada um”, precisou. 
Este processo, acrescentou Francisco, exige a “busca 
da verdade”, não para abrir “feridas antigas” mas para 
“promover a sua cura, a justiça e a unidade”. “É uma 
tragédia constante do nosso mundo que muitas comu-
nidades estejam em guerra entre elas: a incapacidade 
de reconciliar as diversidades e as discórdias, sejam 
novas ou antigas, fizeram surgir tensões étnicas e reli-
giosas, acompanhadas frequentemente por explosões 
de violência”, observou.

Agência Ecclesia
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Programa da Visita Pastoral
6 de Fevereiro de 2015, sexta-feira
20h30 ::. Acolhimento Solene do Sr. Bispo
 (Igreja do Cardal)
21h30 ::. Encontro com o Conselho Económico
 Paroquial e Comissões das Capelas
 (Salão Paroquial)

7 de Fevereiro de 2015, sábado
09h00 ::. Visita à Comunidade da Arroteia (Capela)
09h30 ::. Visita a uma doente e ao Lar da Cumieira
10h30 ::. Visita o Paços do Concelho, encontro com o
 Executivo e outras visitas
14h00 ::. Visita à Capela da Sra. de Belém
14h30 ::. Encontro com a Conferência de S. Vicente
 de Paulo (Loja da Conferência)
15h30 ::. Visita à Comunidade da Ponte da Assamaça
 (Capela)
16h00 ::. Visita à Comunidade da Valdeira (Capela)
17h00 ::. Visita à Capela do Casalinho
17h30 ::. Visita à Filarmónica Artística Pombalense
20h00 ::. Missa Dominical Vespertina (Igreja do Cardal)
21h30 ::. Encontro com o MCC, Equipa do CPM e
 Neocatecumenais (Salão Paroquial)

12 de Fevereiro de 2015, quinta-feira
20h30 ::. Visita à Comunidade da Cumieira (Capela)
21h00 ::. Visita à Comunidade da Guístola (Capela)
21h30 ::. Visita à Comunidade dos Vicentes (Capela)

13 de Fevereiro de 2015, sexta-feira
10h00 ::. Visita à Escola Secundária
11h00 ::. Visita à Escola Gualdim Pais
12h00 ::. Visita à Junta de Freguesia e encontro com
 o Executivo
14h00 ::. Visita ao Complexo Paroquial
15h00 ::. Visita a uma família
15h30 ::. Visita ao Posto de Comando da GNR
16h00 ::. Visita aos Bombeiros Voluntários
17h00 ::. Visita à Esquadra da PSP
18h00 ::. Terço, Eucaristia e Adoração
 (Igreja do Cardal)
21h30 ::. Encontro com o Passo a Passo, Grupos
 de Acólitos, Corais Juvenis, 9º e 10º anos
 (Igreja do Cardal)

14 de Fevereiro de 2015, sábado
21h30 ::. Concerto com a Filarmónica Artística
 Pombalense :: “Missa Brevis”, de Jacob de
 Haan (Igreja do Cardal)

15 de Fevereiro de 2015, domingo
09h00 ::. Eucaristia Dominical (Igreja Matriz)
10h30 ::. Eucaristia Dominical (Igreja do Cardal)
11h30 ::. Evangelização de Rua (Largo do Cardal)
14h30 ::. Roteiro Histórico Pombalino

do Sr. Bispo D. Virgílio
17h00 ::. Encontro com o Conselho Pastoral
 Paroquial (Salão Paroquial)
19h00 ::. Encontro com a Associação dos Industriais
 e Comerciantes e Cooperativa Agrícola

19 de Fevereiro de 2015, quinta-feira
20h30 ::. Visita à Comunidade da Aldeia dos
 Redondos (Capela)
21h00 ::. Visita à Comunidade da Estrada (Capela)
21h30 ::. Encontro com os Animadores e Grupos da
 Catequese e Formação de Adultos
 (Salão Paroquial)

20 de Fevereiro de 2015, sexta-feira
09h30 ::. Encontro com as Direcções do Centro de
 Acolhimento, APAV, APEPI, APRAV,
 CERCIPOM e Centro de Alzheimer
           ::. Visita às sedes e instalações
14h30 ::. Visita ao Hospital
15h30 ::. Visita à Casa da Criança da Misericórdia
16h00 ::. Visita ao Lar da Misericórdia
18h30 ::. Eucaristia e Adoração (Igreja do Cardal)
21h30 ::. Encontro com os Ministros Extraordinários,
 Grupos de Leitores e Grupos Corais
 Adultos (Salão Paroquial)

21 de Fevereiro de 2015, sábado
09h30 ::. Visita à Comunidade da Ranha de Baixo
 (Capela)
10h30 ::. Visita à Comunidade do Travasso (Capela)
11h00 ::. Visita à Capela de Flandes e Comunidade
 Ucraniana (Capela)
11h30 ::. Visita à Comunidade de Santorum (Capela)
14h00 ::. Encontro com os Escuteiros do
 Agrupamento 674 (Sede do Agrupamento)
15h00 ::. Visita à Comunidade do Pinheirinho (Capela)
15h30 ::. Visita à Comunidade do Alto dos Crespos
 (Capela)
16h30 ::. Visita à Comunidade dos Mendes (Capela)
17h00 ::. Visita à Comunidade da Charneca (Capela)
18h00 ::. Visita à Comunidade do Casal Fernão João
 (Capela)
21h30 ::. Encontro com os Catequistas
 (Salão Paroquial)

22 de Fevereiro de 2015, domingo
10h00 ::. Encontro com as crianças e pais da
 Catequese, do 1º ao 8º ano
 (Pavilhão das Activ. Econ. e Desportivas)
11h00 ::. Eucaristia de Encerramento da
 Visita Pastoral
 (Pavilhão das Activ. Econ. e Desportivas)
           ::. Almoço partilhado
 (Pavilhão das Activ. Econ. e Desportivas)



25 de Janeiro de 2015
Domingo III do Tempo Comum
Primeira leitura (Jonas 3, 1-5.10)
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes 
termos: «Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive 
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi». Jonas 
levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. 
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus; levava 
três dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou 
durante um dia e começou a pregar, dizendo: «Daqui a 
quarenta dias, Nínive será destruída». Os habitantes de 
Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e 
revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. 
Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam 
do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os 
ameaçara e não o executou.

Comentário
O “Tempo Comum” retoma, em cada ano, a leitura de um 
dos Evangelhos chamados sinópticos: este ano, o de S. 
Marcos, a partir precisamente deste terceiro Domingo. No 
Tempo Comum a primeira leitura é normalmente escolhida 
em ligação com a do Evangelho. Ora, S. Marcos começa o 
seu Evangelho pelo grande convite de Jesus à penitência, 
isto é, à conversão. Daí que esta primeira leitura nos 
apresente igualmente a mensagem da penitência, tão 
claramente anunciada pelo profeta e tão exemplarmente 
escutada por aqueles a quem ele a dirigiu.

Segunda leitura (1 Cor. 7, 29-31)
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. 
Doravante, os que têm esposas procedam como se as não 
tivessem; os que choram, como se não chorassem; os que 
andam alegres, como se não andassem; os que compram, 
como se não possuíssem; os que utilizam este mundo, 
como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário 
deste mundo é passageiro.

Comentário
Como já no Domingo anterior, a secção da carta apostólica 
que lemos como segunda leitura começa por se ocupar de 
casos concretos da comunidade a quem se dirige. Hoje, a 
propósito da atitude dos cristãos perante o casamento e o 
celibato consagrado, de que tratará no próximo Domingo, 
o Apóstolo começa por nos fazer reflectir sobre o sentido 
não definitivo da vida neste mundo. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 14-20)
Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia 
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». Caminhando 
junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 25.Jan | Centro de Camionagem - Festa da 
Catequese para angariação de fundos para as suas 
actividades (14h30)

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

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

:: 29.Jan | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º ano (21h00)

:: 30.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
9º ano (21h30)

:: 31.Jan | Salão Paroquial - Encontro dos Animadores 
da Catequese de Adultos (17h00)

:: 31.Jan e 01.Fev | Praia de Quiaios - 1º Turno do 
Retiro dos Crismandos

:: 01.Fev | Sé Nova, Coimbra - Celebração de Bênção 
das Crianças (11h00)

:: 01.Fev | Casal Fernão João - Festa da Sra. da Luz e 
S. Brás - Missa e Procissão (14h00)

:: 01.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 01.Fev | Igreja Matriz - Oração de Intendência 
Nacional do Movimento dos Cursos de Cristandade 
(16h30)

:: 01.Fev | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)
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lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-
lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. 
Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu 
irmão João, que estavam no barco a consertar as redes; e 
chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco 
com os assalariados e seguiram Jesus.

Comentário
A Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo traz aos 
homens um ideal novo e nova luz para os seus caminhos. 
É por este caminho novo, que a palavra do Filho de Deus 
lhes aponta, que os homens hão-de sair da prisão escura 
em que o pecado os mantém e ser conduzidos ao mundo 
novo a que o Senhor os quer levar. Para isso, é necessário 
deixar para trás muita coisa e seguir o Senhor que chama, 
como logo fizeram os primeiros discípulos que Jesus 
chamou e que logo O seguiram.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


