
Sem interesses,
sem limites…
Jesus, que cura e salva, afirma-
Se Senhor da vida e da morte e 
anuncia-nos a Ressurreição. E é 
esta boa notícia que Ele quer le-
var a toda a parte. Não Se deixa 
limitar pelos interesses e vontade daqueles que O 
escutam, mas vai também “às povoações vizinhas”, 
para a todos estender a Sua acção. Também nós o de-
veríamos entender e assumir assim. “Ai de mim se não 
anunciar o Evangelho!”, diz S. Paulo. Que o diga cada 
um de nós também, em cada palavra, em cada gesto, 
nas atitudes, nas acções. Se Jesus não Se deixa ficar 
quieto, usufruindo do “conforto” de ser procurado, acla-
mado, louvado pelos demais, e se tem a preocupação 
dos que ainda não usufruiram do verdadeiro conforto, 
também nós assim devemos fazer, confiando.

Pe. João Paulo Vaz

Visita Pastoral do Bispo de Coimbra
a Pombal

D. Virgílio An-
tunes, Bispo de 
Coimbra iniciou 
este fim-de-sema-
na a visita Pas-
toral à Paróquia 
de Pombal que 
irá prolongar-se 
até ao fim-de-
semana de 22 de 

Fevereiro. O Sr. Bispo foi recebido, na sexta-feira à 
noite, na Igreja do Cardal, por toda a comunidade reu-
nida. A visita vai continuar no próximo fim-de-semana 
com várias visitas às Capelas e encontros com grupos 
e instituições. No domingo, o nosso Bispo celebra as 
Eucaristias dominicais na Igreja Matriz, pelas 09h00, 
e na Igreja do Cardal, às 10h30. Segue-se um tempo 
de encontro informal e, se 
quisermos dizer assim, de 
“evangelização de rua”, no 
Largo do Cardal, junto d a 
comunidade pombalense. 
Para a tarde, está pre-
visto o Roteiro Histórico 
Pombalino, dinamizado 
pelo historiador Nelson 
Pedrosa, e, pelas 17h00, 
realiza-se um encontro 
com o Conselho Pastoral 
Paroquial, no salão paro-
quial. O dia termina com 
um encontro com as Associações que representam os 
Industriais, os Comerciantes e os Agricultores (Coope-
rativa Agrícola). Para o próximo fim-de-semana, have-
rá mais encontros e acções de evangelização.
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Casal Fernão João esteve em 
festa

Retiro dos crismandos sobre o tema 
“Eu escolhi-te”

DOMINGO V DO TEMPO COMUM

Visita Pastoral
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 ao Complexo Paroquial
12h00 ::. Visita à Junta de Freguesia e encontro com 
 o Executivo
14h00 ::. Visita a uma família
14h30 ::. Visita à Escola Gualdim Pais
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
17h00 ::. Encontro com o Conselho Pastoral
 Paroquial (Salão Paroquial)
19h00 ::. Encontro-jantar com a Associação dos
 Industriais, Associação dos Comerciantes
 e Cooperativa Agrícola
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Retiro dos Crismandos reflecte sobre 
o tema “Eu escolhi-te”
No sábado, dia 31 de Janeiro, pelas 08h00, partiu de 
Pombal um grupo de 36 catequizandos, acompanha-
dos por 4 catequistas, para fazer o seu retiro de prepa-
ração, na caminhada que vem fazendo para receber o 

sacramento do Crisma. Nas instalações da Cáritas de 
Coimbra, na praia de Quiaios, fomos recebidos pela fa-
mília missionária Verbum Dei, nomeadamente o Padre 
Felix e o missionário Noé, acompanhados de elemen-
tos que fazem parte deste movimento, que nos acolhe-
ram com canções e jogos, tendo sido apresentado o 
tema deste retiro: “Eu escolhi-te”. Seguiram-se, depois, 
vários momentos de reflexão, sobre as escolhas que 
fazemos, os caminhos que seguimos, fazer a experiên-
cia de Deus. Conhecemos o testemunho de várias pes-
soas que se entregam a Deus, que nos mostram o que 
é verdadeiramente amar a Deus – dar-se sem cobrar 
nada. Através de várias dinâmicas, testemunhámos o 
que é confiar “cegamente” e acreditar que pelo amor 
chegamos a Deus. No regresso a Pombal, no domingo, 
já ao princípio da noite, vínhamos todos muito mais ri-
cos, com o coração cheio. Da nossa parte, catequistas, 
foi muito bom ver a alegria dos nossos jovens e como a 
mensagem chegou ao coração de cada um.

Catequistas Márcia, Orlando, Filomena e Cristina

Acção de graças pelos catequistas
e dos catequistas

Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, fazer flores-
cer e frutificar a Tua Palavra, reconhecer-Te, desco-
brir-Te, em cada gesto, em cada palavra, em cada 
momento, em cada esquina da nossa vida. Perdoa 
os nossos silêncios, a nossa falta de resposta. Se-
nhor, Tu que conheces como ninguém o nosso co-
ração fraco, débil, que a cada passo se deixa tentar 
pelo mal, para depois se afogar em lágrimas de dor e 
desespero, sabemos que Tua mão está sempre es-
tendida, pronta para nos resgatar. Vens sempre ao 
nosso encontro! Perdoa, Senhor a nossa cegueira, 
apura os nossos sentidos e os nossos corações, para 
que sintamos fome e sede de Ti e Te possamos sentir 
em tudo e todos. Não permitas que o nosso cora-
ção endureça, atrofie, se torne árido e seco, tendo 
a fonte tão perto de nós, a fonte da Eucaristia. Não 
deixes que percamos o brilho do olhar, ao falar de 
Ti. Senhor, dá-nos Teu Espírito, para que façamos da 
catequese caminho para o discipulado. Transforma 
a nossa Igreja em comunidades orantes e acolhe-
doras, testemunhas de fé, de esperança e caridade. 
Abre os nossos olhos para Te reconhecer nas situa-
ções em que a vida está ameaçada. Aquece o nosso 
coração, para que sintamos sempre a Tua presença. 
Ensina-nos a partilhar e comungar do Pão da Euca-
ristia, alimento para a nossa caminhada. Fica sem-
pre connosco! Faz de nós discípulos missionários, a 
exemplo de Maria sempre fiel, sendo testemunhas da 
Tua Ressurreição.

Helena Cabral

Animadores 
da Catequese 
de Adultos em 
formação
Continua a caminha-
da de formação da-
queles que aceitaram 
o desafio de ser ani-
madores de grupo da 
Catequese de Adultos 
de Inspiração Catecu-
menal, proposta pela 
Diocese. No passado 
dia 31 de Janeiro, 
teve lugar o sexto en-
contro deste grupo de 
24 animadores, todo 
ele à volta de temas do 1º Catecismo. Experimentan-
do a dinâmica proposta, estes animadores puderam, 
como nos outros encontros também, escutar, apren-
der, partilhar e conviver. Esta é uma proposta muito 
bonita, que poderá dar frutos na nossa comunidade. 
Pretende-se que, a partir do próximo ano, os grupos 
se formem e caminhem. Assim o queiramos e Deus 
fará maravilhas.

Formação de Acólitos
Vai dar-se início, bre-
vemente, após a 
Visita Pastoral 
do nosso Bispo, 
nova formação 
de acólitos, para 
responder aos 
que querem fa-
zer parte deste 
grupo e servir 
ao Altar, pela 
primeira vez, como 
também para aqueles, 
que, sendo já acólitos, ainda não receberam a forma-
ção e nomeação. Naturalmente, é dirigida a todos os 
centros de celebração, Cidade e Capelas. As inscri-
ções deverão ser feitas no Cartório Paroquial, até ao 
dia 21 de Fevereiro.



Festa no 
Casal Fernão 
João
A comunidade  que 
se reúne no centro 
de culto do Casal 
Fernão João cele-
brou, no passado 
f im-de-semana, 
a festa em honra dos seus 
dois padroeiros N. Sra. da 
Luz e S. Brás. A celebração 
foi presidida pelo Pe. Ma-
nuel Gonçalves, que centrou 
a sua homilia na acção dos 
santos. Os santos são san-
tos, porque adoram a Deus 
sobre todas as coisas. Eles 
podem morrer – e muitos 
foram verdadeiros mártires, 
perseguidos e mortos por de-
fender a verdade que Jesus 
Cristo proclamou – mas as 
suas obras ficaram para nos 
servir de exemplo. O amor ao 
próximo foi outro dos temas 
que Pe. Manuel Gonçalves 
frisou com alguma insistên-
cia, principalmente nesta al-
tura em que muitos procuram 
a vida fácil a qualquer custo. 
“Devem sempre desconfiar 
das coisas fáceis”, disse. E, 
depois, contou uma pequena 
história de uma mulher que 
sofreu por amor durante 35 
anos, uma vida à custa de 
muitos sacrifícios. “Se quere-
mos ser fiéis à devoção dos 
santos temos de ser como 
eles” esclareceu e concluiu, 
dizendo “enquanto houver 
vida há esperança”. A festa foi 
organizada por duas famílias 
da comunidade que a Cape-
la serve e já tem continuação 
no próximo ano. A Comissão 
da Capela colaborou com a 
organização desta festa, que 
reúne sempre centenas de 
fiéis das localidades mais 
próximas do Casal Fernão 
João. Depois da celebração, 
ainda houve lugar para uma 
pequena Procissão. Apesar 
da chuva que se fazia sentir 
nesse dia, naquele momen-
to o sol brilhou e permitiu a 
saída de Cristo e dos santos 
à rua.
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Oração Comunitária de
Intercessão
No passado domingo, o primeiro do mês, como tem 
sido hábito neste ano pastoral, aconteceu, na Igreja do 
Cardal, mais um tempo de oração de intercessão. A 
Igreja mostra-nos o quanto é importante rezarmos uns 
pelos outros, sem medo de assumir o concreto da vida 
e das necessidades ou dificuldades de cada um. Ao 
dar nome às nossas pessoas e aos nossos processos, 
tudo ganha um peso e uma importância muito grandes. 
Na verdade, passamos a envolver-nos muito mais na 
vida do outro e no seu bem. É esta a experiência que 
se tem feito nesta Oração Comunitária de Intercessão, 
que acontece no primeiro domingo de cada mês, pelas 
20h00, na Igreja do Cardal. E é muito simples: aque-
le pedido que quero apresentar e confiar à oração de 
todos é entregue na sacristia, uns minutos antes do 
início da oração. Os pedidos são levados para o Altar 
e apresentados num dos momentos da oração. Diante 
do Santíssimo, entregamos, com a certeza de que Ele 
acolhe e que o Pai concede as graças. E é motivo para 
pedir: Senhor, aumenta a minha fé.

Intendência Nacional
Os cursistas do MCC da nossa Paróquia responderam 

ao desafio da oração, numa Intendência 
Nacional pelos Cursos de Cristandade, 

e reuniram-se na Igreja Matriz, no 
passado domingo, dia 1 de Feve-

reiro para, diante do Santíssimo 
exposto, confiar ao Senhor 
todos os Cursos, cursistas e 
aqueles que, respondendo ao 
chamamento, aceitarem pas-
sar pela experiência de um 
Curso de Cristandade. Que 

a oração traga muitos frutos e 
todos possam crescer para Deus 

e para os outros, como verdadeira Igreja, 
verdadeiro Corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, 
não deixemos de aceitar os desafios que Deus 
sempre nos vai colocando. Eles são bons.

Equipa do CPM
No passado dia 5 de 
Fevereiro, quinta-
feira, reuniu, no 
Centro Paroquial, 
a Equipa do CPM, 
para preparar proxi-
mamente o Curso que 
decorre neste fim-de-semana de 7 e 8 de Fevereiro. 
Cerca de três dezenas de casais de noivos aceitaram 
o desafio de conhecer um pouco mais essa vida bonita 
que os espera e de se prepararem para o seu casa-
mento. Este encontro da Equipa serviu também para 
os conhecer um pouco, a partir dos elementos de cada 
inscrição e colocar, desde logo, ao seu serviço a dispo-
nibilidade dos casais da Equipa.



8 de Fevereiro de 2015
Domingo V do Tempo Comum
Primeira leitura (Job 7, 1-4.6-7)
Job tomou a palavra, dizendo: «Não vive o homem sobre 
a terra como um soldado? Não são os seus dias como 
os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela 
sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim 
eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me 
em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: ‘Quando 
é que me levanto?’. Se me levanto: ‘Quando chegará a 
noite?’; e agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus 
dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e 
desvanecem-se sem esperança. – Recordai-Vos que a 
minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos 
nunca mais verão a felicidade».

Comentário
Job é o tipo de todo o homem que sofre e que não sabe 
encontrar explicação para o sofrimento. No entanto, ele 
sabe que o Senhor não é estranho a esse sofrimento; 
por isso, se abandona nas suas mãos, invocando-O e 
esperando a sua resposta. Se Job tivesse conhecido a 
Paixão de Cristo seguida da Ressurreição, teria encontrado 
resposta mais completa para a sua dor!

Segunda leitura (1 Cor. 9, 16-19.22-23)
Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título de 
glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se 
não anunciar o Evangelho! Se o fizesse por minha iniciativa, 
teria direito a recompensa. Mas, como não o faço por minha 
iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está 
confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? 
Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer 
os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou 
em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar 
o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, 
a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim 
de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do 
Evangelho, para me tornar participante dos seus bens.

Comentário
O que leva S. Paulo a pregar o Evangelho é exclusivamente 
a consciência que tem de que o deve pregar para 
salvação de todos. Até o direito que tem de ser assistido 
materialmente pelos irmãos ele rejeita, para ficar mais 
livre na sua pregação. E é na fidelidade à urgência deste 
serviço na fé e no amor a Cristo que ele experimenta a 
alegria da liberdade. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 29-39)
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago 
e João, a casa de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama com febre e logo Lhe falaram dela. Jesus 
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Avisos Paroquiais
:: 08.Fev | Alto dos Crespos - Festa em honra de N. Sra. 
da Luz - Missa e Procissão (14h00)

:: 09.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Paroquial (21h00)

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

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

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

:: 14.Fev | Igreja Matriz - Celebração de Bodas de Ouro 
(11h00)

:: 14.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
dos Baptismos (19h00)
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aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre 
deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já 
depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e 
possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. 
Jesus curou muitas pessoas, que eram atormentadas 
por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas 
não deixava que os demónios falassem, porque sabiam 
quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. 
Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão 
e os companheiros foram à procura d’Ele e, quando O 
encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele 
respondeu-lhes: «Vamos a outros lugares, às povoações 
vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso 
que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios.

Comentário
Ao contrário de Job, sofredor e incapaz de superar o mal, 
Jesus cura as doenças e expulsa os demónios. Assim Se 
afirma Senhor da vida e da morte, e anuncia desde já a 
ressurreição. E quer levar esta Boa Nova a toda a parte; 
por isso, não se deixa ficar preso pelos interesses, sempre 
limitativos, dos seus beneficiários, mas alarga a sua acção 
a todos os lados. Todavia esta actividade tão intensa não O 
impede de procurar um lugar ermo para aí orar ao Pai.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


