
O que vem a ser 
isto?
“Que vem a ser isto?”, pergunta-
vam uns aos outros aqueles que 
testemunhavam a autoridade 
amorosa com que Jesus se apre-
sentava e iluminava cada gesto 
e cada palavra. E, por causa disto, a fama de Jesus 
aumentava e se divulgava por toda a parte. Se reco-
nheço esta autoridade de Jesus na minha vida, então, 
que seja também arauto da Sua fama, para que todos 
O conheçam. Que eu me admire, sempre mais, de tudo 
o que Jesus Cristo disse, realizou e realliza. Enquanto 
eu pasmar diante d’Ele, haverá abertura em mim para 
Ele. Serei, então, um dos Seus. Que jamais eu caia 
na hipocrisia de medir e questionar a autoridade de 
Cristo. O mesmo se diga da minha auto-suficiência e 
pseudo-autonomia: que jamais eu sinta que posso ori-
entar a minha vida sem a autoriade de Jesus Cristo; 
que jamais caia na tentação de ter a última palavra. 
É a Ele que cabe a palavra final e eu tenho, então, 
de me confrontar com a Sua vontade, permanente-
mente. Oração, escuta assídua da Palavra, celebra-
ção dos “mistérios da Sua autoridade” (que é sempre 
amorosa), atenção ao irmão, experiência das obras de 
misericórdia, cumprir os mandamentos, entre outros, 
são meios ao meu alcance e dispor para entender e 
assumir a verdadeira autoridade. E uma das manifes-
tações dessa autoridade poderão ser os milagres em 
mim e uma liberdade real e efectiva.

Pe. João Paulo Vaz

Prossegue a preparação para
a Visita Pastoral
Foram vários os 
grupos e pes-
soas da Paróquia 
de Pombal que 
se reuniram, em 
pequenos grupos, 
para preparar a 
Visita Pastoral do 
nosso Bispo, D. 
Virgílio Antunes. 
A Lectio Divina, 
leitura orante da Bíblia, foi a sugestão que o nosso 
Bispo deixou, como caminho até à sua visita pastoral, 
que acontecerá entre os dias 6 e 22 de Fevereiro. D. 
Virgílio estará em Pombal três fins-de-semana. Na úl-
tima Lectio Divina, os grupos organizados, meditaram 
sobre a passagem Bíblica, segundo o Evangelho de 
São Lucas, que fala da Transfiguração de Jesus. Jesus 
levou consigo três discípulos até ao cimo de uma mon-
tanha, para rezar. Enquanto rezava, o Seu rosto mudou 
de aparência e as Suas vestes ficaram muito brancas. 
Nisto, surgiram dois homens a falar com Cristo. Eram 
Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversaram 
sobre o que iria acontecer em Jerusalém. No momento 
da retirada dos profetas desceu uma nuvem sobre os 
discípulos e ouviu-se uma voz: “Este é o meu Filho. 
Escutai-O”. Este texto de São Lucas tem por objectivo, 
entre outros, revelar a natureza gloriosa de Cristo e a 
antecipação do destino que espera todo o homem. É 
entendido como momento de alegria e não pode ser 
separado daquele caminho em direcção à cruz que Je-
sus teria de enfrentar. A recepção ao nosso Bispo está 
agendada para a próxima sexta-feira, pelas 20h30, na 
Igreja do Cardal. Toda a comunidade está convidada 
a participar.
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Festa da Catequese reúne 
Comunidade

Dia de Oração pelos Catequistas 
lembrado na Paróquia

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM

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
 (Igreja do Cardal)

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 aos 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,
 Neocatecumenais e Grupo de Acompa-
 nhamento Vocacional (Salão Paroquial)
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Festa da Catequese reúne 
Comunidade
A comunidade paroquial de Pombal respondeu ao 
apelo de alguns catequistas da Paróquia e marcaram 
presença na Festa da Catequese, que se realizou no 
fim-de-semana passado, na Central de Camionagem 
de Pombal. Dança, teatro e música animaram a tarde 

de domingo passado. A organização desta festa, com-
posta na sua maioria por catequistas do 3º Sector, con-
tou com a colaboração de catequistas dos restantes 
Sectores e das Capelas, que encheram uma bancada 
com produtos da terra, cujas vendas reverteram, na 
íntegra, para as actividades da catequese. O dinhei-
ro alcançado na venda dos produtos oferecidos por 
catequistas, Capelas e pais dos catequizandos será 
aplicado nas muitas actividades que a Catequese está 
a desenvolver, ao longo do ano, nomeadamente com 
o 10º ano, ajudando os que têm mais dificuldades. O 
primeiro balanço da iniciativa foi bastante positivo, a 
avaliar pelo número de pessoas que assistiram à festa. 
O primeiro grupo que actuou foi o Coro Infantil da Char-

neca, todo ele composto por crianças que frequentam 
a Catequese. Seguiu-se a actuação de um grupo de 
dança com antigos catequizandos. O grupo do 10º ano 
orientado por Helena Maximino apresentou uma peça 
teatral, com as ameaças e tentações dos nossos dias 
que nos afastam de Cristo. A festa terminou com os 
jovens dos Vicentes, antecedidos do Rancho da Guís-
tola (alguns dos membros são catequistas). Enquanto 
a comunidade presente apreciava as capacidades vo-
cais e de interpretação dos grupos convidados, muitos 
catequistas ajudavam nas bancas dos produtos. As 
contas ainda não estão completamente encerradas, 
mas serão anunciadas em breve e irão, certamente, 
permitir ajudar muitos dos nossos catequizandos com 
menos possibilidades económicas.

Festas nos Mendes
No passado domingo, dia 6 de 
Janeiro, celebrou-se, na Capela 
dos Mendes, a tradicional Festa 
dos Reis. Pelas 14h00, deu-se 
o início à Eucaristia e, de se-
guida, a Procissão. Depois das 
celebrações religiosas, a venda 
dos andores com as famosas 
chouriças. A tarde foi animada 
com o Grupo Fredimi, que se 
prolongou pela noite. A festa terminou às  22h30.

Festa da Aliança na Charneca
Deus nunca abandonou o Seu povo, manifestando-Se 
em renovada aliança que culmina em Cristo. O povo de 
Deus é a Igreja de que todos nos fazemos parte. Nas 

nossas vidas, teremos inúmeras 
alianças, mas a mais importante 
é a que fazemos com Deus. A 
Festa da Aliança assume que só 
“O senhor é o nosso Deus” e as 
crianças do 5º ano de cateque-
se quiseram demonstrar isso 
mesmo à comunidade, tendo 
realizado, no passado Domingo, 
a sua Festa da Aliança. 

Dany Mendes

Oração pelos catequistas
na Estrada

No dia do catequista, o grupo do Centro de Catequese 
da Estrada levou a cabo mais uma actividade, junto 
dos catequizandos e alguns membros da comunidade. 
No fim da Celebração da Palavra, catequistas e cate-

quizandos fizeram um tempo de oração (com a ora-
ção do terço) por todos os catequistas, ao qual alguns 
membros da comunidade se juntaram. Os catequizan-
dos acharam muito interessante, desde os mais novos 
àqueles que já tinham feito uma oração como esta. É 
muito importante a partilha das atividades, não só com 
os catequizandos, mas também com pais e comunida-
de. A todos os que participaram um muito obrigado.

Grupo de catequistas da Estrada
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Formação de Acólitos
Vai dar-se início, brevemen-
te, após a Visita Pastoral do 
nosso Bispo, nova formação 
de acólitos, para responder 
aos que querem fazer parte 
deste grupo e servir ao Al-
tar, pela primeira vez, como 
também para aqueles, que, 
sendo já acólitos, ainda não 
receberam a formação e nomeação. Naturalmente, é 
dirigida a todos os centros de celebração, Cidade e 
Capelas. As inscrições deverão ser feitas no Cartório 
Paroquial, até ao dia 21 de Fevereiro.

Mudança na Comissão da
Capela dos Vicentes

A comunidade paroquial dos Vicentes viveu um dia 
diferente, no passado domingo, com a mudança dos 
membros da Comissão da Capela. A celebração foi 

presidida pelo próprio pároco, Pe. João Paulo, que 
deu posse aos quatro novos casais que vão zelar pela 
Capela e organizar as festas do povo. A cerimónia da 
mudança simples: o Pe. João Paulo chamou os mem-
bros da comissão cessante e agradeceu o empenho e 
trabalho desenvolvido; depois, chamou os quatro no-
vos casais (todos jovens) e pediu que seguissem os 
passos da comissão anterior, que esteve sempre tam-
bém muito presente nas actividades de toda a Paró-
quia, e dessem o seu melhor com entusiasmo. Antes, o 
Pe. João Paulo explicou um pouco o significado desta 
mudança e a ligação ao Evangelho do dia, que falava 
do chamamento que Jesus fez aos Seus discípulos. 
Tal como há 2000 anos, também agora Ele chama por 

nós. O problema é que nem sempre O ouvimos como 
Ele gostaria. A Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo 
traz aos homens um ideal novo e uma nova luz para o 
caminho que cada um escolher. Nós somos livres de 
escolher. O caminho não é imposto: é sugerido. Para 
isso, é necessário deixar para trás muita coisa e seguir 
o Senhor que chama, como fizeram os primeiros discí-
pulos. Nos Vicentes, os novos casais têm, agora, três 
anos pela frente, de dedicação e trabalho. A comissão 
cessante desejou-lhes isso mesmo – muita dedicação 
e empenho – e manifestaram toda a disponibilidade 
para colaborar. O dia nos Vicentes terminou com um 
almoço, onde participaram mais de 200 pessoas e 
onde houve lugar, também, para cantorias e danças ao 
som de acordeão.

Retiro da Quaresma
A Quaresma é o tempo litúrgico que nos desafia a pre-
parar o coração para a celebração do mistério central 
da nossa fé: a Páscoa do Senhor. Quarenta dias para 
peregrinarmos ao nosso coração (jejum), ao coração 
dos irmãos (esmola) e ao coração de Deus (oração). 
Uma das formas de preparar essa celebração, é o po-
dermos sair do nosso ambiente habitual, para deixar-
mos que Deus nos fale. É para isso que serve um reti-
ro. Este Retiro de Quaresma é a proposta da diocese 
de Coimbra para os cristãos que querem que este tem-
po litúrgico seja espaço para que Deus fale. Este retiro 
de silêncio será na Casa de Retiros de Penacova, nos 
dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Começará com o jantar 
o dia 20, às 20h00 e terminará com a Eucaristia do I 
domingo da Quaresma, às 17h00. Destina-se a todos 
os cristãos dos 
diferentes gru-
pos, paróquias, 
movimentos e 
comunidades, 
desejam fazer 
um tempo de 
silêncio e ora-
ção para pre-
parar a Páscoa 
do Senhor. O Retiro será orientado pelo P. Humberto 
Martins, padre do Sagrado Coração de Jesus (Deho-
nianos), da comunidade de Coimbra.

Conversão de S. Paulo inspira 
Catequistas

No passado domingo, 25 de Janeiro, dia da Conversão 
de S. Paulo, a nossa Diocese dedicou o dia, mais uma 
vez, à oração pela Catequese. Um grupo de catequis-
tas da nossa paróquia reuniu-se na Igreja do Cardal, 
ao final do dia, e fez as suas orações por todos os cate-
quistas e por todos aqueles que lhes estão confiados. 
Rezámos as Vésperas da Conversão de S. Paulo, uma 
das propostas do SDEC (Secretariado Diocesano de 
Evangelização e Catequese).

Isabel Jorge



1 de Fevereiro de 2015
Domingo IV do Tempo Comum
Primeira leitura (Deut. 18, 15-20)
Moisés falou ao povo, dizendo: «O Senhor teu Deus fará 
surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta 
como eu; a ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste 
ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da assembleia: ‘Não 
ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este 
grande fogo, para não morrer’. O Senhor disse-me: ‘Eles 
têm razão; farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, 
um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca 
e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. Se alguém não 
escutar as minhas palavras que esse profeta disser em 
meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. (...)

Comentário
A leitura evangélica vai apresentar Jesus como Mestre a 
ensinar. É o que também significa a palavra do profeta, 
aquele que fala em nome de Deus. É o próprio Moisés 
quem, nesta leitura, anuncia o aparecimento de outro 
profeta, que surgirá depois dele. Todo o povo do Antigo 
Testamento o esperou, embora não o tivesse sabido 
reconhecer na pessoa de Jesus de Nazaré.

Segunda leitura (1 Cor. 7, 32-35)
Irmãos: Não queria que andásseis preocupados. Quem 
não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com 
o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou 
preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira 
de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma 
forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com 
os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e 
espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas 
do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no 
vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada.

Comentário
O Apóstolo deseja que os cristãos vivam sem estarem 
prisioneiros de preocupações que os impeçam de servirem 
ao Senhor em liberdade de espírito. Por isso, vê no celibato 
consagrado ao Senhor uma forma superior de consagração 
de toda a pessoa, em corpo e espírito, ao serviço de Deus, 
mas que é sempre um dom Seu. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 21-28)
Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, 
entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se 
maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava 
com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na 
sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou 
a gritar: «Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? 
Vieste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de 
Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 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)

:: 02.Fev | Casalinho - Missa em honra de N. Sra. da 
Luz (20h30)

:: 02.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Paroquial (20h30)

:: 03.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

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

:: 05.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

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

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

:: 07.Fev | Centro Paroquial - Reunião dos Grupos de 
Leitores (18h30)

:: 07-08.Fev | Praia de Quiaios - 2º Turno do Retiro dos 
Crismandos

:: 07-08.Fev | Salão Paroquial - CPM

:: 08.Fev | Casalinho - Festa de N. Sra. da Luz - Missa 
(12h00)

:: 08.Fev | Alto dos Crespos - Festa - Missa e Procissão 
(14h00)
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homem». O espírito impuro, agitando-o violentamente, 
soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão 
admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que vem 
a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até 
manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!». E 
logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda 
a região da Galileia.

Comentário
O ensino de Jesus reveste-se de autoridade única, porque 
Ele é o Filho, Enviado de Deus. As Suas palavras são a 
própria Palavra de Deus. Ele é realmente o Profeta por 
excelência. A Sua autoridade vem-Lhe de Ele ser o Filho 
de Deus e o Messias. Para o manifestar, Jesus expulsa o 
demónio, mostrando assim que o poder demoníaco cessa 
diante do Seu poder. Ele é “o mais forte”.


