
Uma oração a Jesus
Senhor Jesus, Tu és o meu Sal-
vador, Aquele que sempre me 
ama, que me espera, e por mim 
Se entrega. Quero reafirmar-Te, 
manifestar-Te o meu amor. Quero, 
livremente, ir ao Teu encontro e 

abandonar-me no Teu abraço misericordioso. Quero 
caminhar sempre nessa atitude de conversão perma-
nente ao Teu amor. Quero dizer ao mundo que não há 
amor igual ao Teu e que a Tua misericórdia sobre nós 
tudo acolhe, tudo perdoa. Tu dás-me vida, Senhor, e 
me fazes experimentar o amor autêntico. Hoje, reco-
nheço, um pouco mais claramente, que não mereço 
tamanho amor. Tu me ofereces o bem, a verdade, o 
perdão, a misericórdia ao coração. Tu esperas que eu 
o deseje, queira e busque. E logo o entregas como 
dom do Teu amor. Eu posso viver assim com os ou-tros 
também. Amar, como dom gratuito... Faz-me capaz de 
perdoar e de percebê-lo sempre como dom do meu 
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amor e do Teu amor em mim. Eu sinto que sou mise-
ricordioso como Tu és, mas quero crescer muito mais, 
até chegar à Tua estatura. Quero ser como Tu: ser 
capaz de amar gratuitamente, esperando e sem nada 
esperar em troca. Quero gastar a minha vida por amor, 
como Tu o fizeste... como Tu o fazes. Ter um coração 
pobre que vibra como o Teu; ser misericordioso. Quero 
deixar-me amar e inspirar por Ti, dando tudo, dando-
me todo, tudo recebendo; quero amar e ser amado. 
Tu és o meu Mestre, o meu Senhor, o meu Rei! Que 
loucura tão grande, tão boa e tão plena é a Tua entrega 
por amor. Tu não acolhes só; Tu não abraças só; Tu 
não perdoas só. Sobre tudo isto, mostrando a verdade 
de tudo isto, Tu entregas a vida que tanto amaste e ex-
perimentaste; Tu entregas, por amor, tudo o que para 
Ti também era muito querido. E que maior sinal e prova 
da verdadeira misericórdia do que isto? Só Tu, Senhor! 
Só Tu mesmo, porque só podes amar! Eu quero mere-
cer esse amor com o meu amor. Obrigado, Senhor!

convida-nos à conversão e derrama sobre nós as suas 
bênçãos. Maria é a imagem mais expressiva daqueles 
que esperam e acolhem 
o Salvador. Maria é, pela 
Sua vida, um sim total 
à vontade de Deus, sa-
lientou o nosso pároco. 
Um desafio nos foi feito: 
sermos capazes de nos 
libertarmos dos nossos 
interesses pessoais, 
para que possamos res-
ponder, com generosi-
dade e entusiasmo, ao mandato de cuidar da vinha do 
Senhor. Que a nossa adesão à vontade do Senhor não 
se reduza a belas palavras, mas seja um “sim” decidido 
e generoso aos Seus projectos, assim como a entrega 
total de Maria. Neste sentido, foi apresentada, a cada 
um dos presentes, a imagem do Menino Deus, acom-
panhado de um convite, o de acolher Jesus Menino no 
nosso coração, deixando que Ele habite em nós todos 
os dias da nossa vida. No final, decorreu a nossa ceia 
e convívio, com amizade, alegria e partilha.

Helena Cabral

A Escola do Movimento dos Cursos de Cristandade 
levou a efeito, no dia 15 de Dezembro, no Centro Pa-
roquial de Pombal, a sua celebração de Natal, com 
Eucaristia e convívio, onde estiveram presentes as 
paróquias de Almagreira, Alvorge, Pelariga e Pombal. 

Na Eucaristia, fomos 
confrontados com a 
parábola de um homem 
que tinha dois filhos: “Di-
rigindo-se ao primeiro, 
disse-lhe: ‘Filho, vai 
hoje trabalhar na vinha.’ 
Mas ele respondeu: 
‘Não quero.’ Mais tarde, 
porém, arrependeu-se 
e foi. Dirigindo-se ao 
segundo, falou-lhe do 
mesmo modo e ele res-
pondeu: ‘Vou sim, se-
nhor’.” O nosso Pároco 
alertou-nos para a ati-

tude do filho mais velho: diz que vai para a vinha; mas 
não vai. Também nós somos convidados pelo Senhor 
e nem sempre estamos disponíveis para O servir. Deus 

Luz e Esperança



e
         Luz

Esperança
::..::. 10 Janeiro 2016 :..:.:: Baptismo do Senhor

Concertos de Natal na Igreja do Cardal
A Igreja do Cardal foi, mais uma vez, o principal palco 
dos Concertos de Natal organizados pelo Município 
de Pombal, com a colaboração da nossa Paróquia. 
O primeiro concerto realizou-se no sábado, dia 18 de 
dezembro, com a Filarmónica Artística Pombalense. 
Os executantes da banda brilharam com a apresen-
tação de alguns clássicos internacionais e de alguns 
temas de Natal. O brilho ficou completo com a entrada 

da cantora Cris-
tina Loureiro, 
que encantou 
o público com 
duas belíssimas 
interpretações, 
acompanhadas 
pela Filarmóni-

ca. No domingo seguinte, dois grupos corais do conce-
lho de Pombal aqueceram o final de tarde. O primeiro a 
actuar foi o coro Infantil, Juvenil e Adulto da União das 
Freguesias de Santiago de Litém, São Simão de Litém 
e Albergaria dos Doze. O grupo actuou pela primeira 
vez na Igreja do Cardal e foi muito aplaudido pelo públi-
co presente. A tarde encerrou com a actuação do Coro 
Municipal Marquês de Pombal. No último domingo do 
ano, a Igreja do Cardal recebeu, pela primeira vez, a 
Banda da Sociedade Filarmónica Ilhense, que tocou 
temas da época e outros do seu reportório normal, que 
foi engrandecido com duas colaborações: Serenela 
Duarte (uma cantora que deu voz a “Amor a Portugal” e 
“Gente da minha terra”) e Carina Sousa no acordeão.

Almoço de Natal dos Vicentinos com 
comunidade carenciada
No passado dia 19 de Dezembro de 2015, à seme-
lhança do que aconteceu no ano transacto, decorreu 
mais um almoço de Natal da Conferência de S. Vicente 
de Paulo de Pombal e, mais uma vez, no Restaurante 
“Quinta da Concha”, à saída de Pombal, em Remessa, 
Santiago de Litém, Pombal, restaurante este que, na 
pessoa do seu proprietário, Sérgio da Ponte, não quis 
deixar de se associar a mais esta nobre iniciativa. E 
por isso, pelas maravilhosas instalações e áreas cir-
cundantes, pelo bom serviço prestado por todo o pes-
soal e, não menos importante, o excelente almoço com 
que nos banqueteou, desde as entradas e bebidas, à 
refeição, o nosso muito obrigado e desejo de que o ano 
2016 seja repleto de bênçãos para toda a equipa. Este 
almoço contou com a presença, do presidente da Junta 
de Freguesia de Pombal, Nascimento Lopes e a sua 
esposa; a vereadora Catarina, em representação do 
executivo Camarário, a vice-presidente da Cruz Ver-
melha em Pombal, Adelaide da Conceição e o semina-
rista Rodolfo Albuquerque, em representação da Paró-
quia de Pombal, por impossibilidade do Pároco João 
Paulo Vaz, presenças estas que muito nos honraram, 
não só pelo facto de terem aceite o convite, mas tam-
bém pela presença sempre pronta e assídua, aquan-
do das várias solicitações desta Conferência. Além de 
todas estas presenças, pudemos contar com a maior 
parte dos membros da direcção: Luís Silva, Fernanda 
Santos, Ângela Marques, Manuel Gonçalves e Helena 
Maximino; ausência notada, Sónia Carrasqueira, por 
impossibilidade da mesma. Pudemos contar, também, 
com a presença de grande parte dos vicentinos da nos-
sa cidade activos ou não, bem como com maior parte 
dos nossos muito queridos voluntários, desde os mais 
novos aos de mais idade. Também as pessoas que a 
Conferência de Pombal auxilia não quiseram deixar de 
estar presentes, motivo principal por que este almoço 
acontece, agradecidas não só pela ajuda de que po-
dem dispor, durante todo o ano, nos seus infortúnios, 
mas também por este almoço de Natal, no qual, na sua 
grande maioria, fazem questão de estar presentes, ser 
um verdadeiro momento de confraternização entre to-
dos.

Helena Maximino

Encontro de Natal dos Acólitos
No passado dia 26 de Dezembro, realizou-se, no Sa-
lão Paroquial, o já habitual encontro de Natal do gru-
po de Acólitos da Paróquia de Pombal. Foi uma boa 
oportunidade de ficarmos a conhecer melhor os novos 
elementos que se juntaram a nós, durante este ano, e 
de aprendermos todos a como melhorar o nosso ser-
viço ao altar de Deus, contando para tal com a aju-
da do Pe. João Paulo e do seminarista Rodolfo. De 
destacar a participação activa de todos os elementos 
presentes, o que nos proporcionou um bom momen-
to de confraternização. As várias dinâmicas de grupo 
proporcionaram-nos uma imagem mais clara acerca 
dos vários símbolos da quadra natalícia. Sabiam que, 
originalmente destinada a celebrar o nascimento anual 
do Deus Sol, no solstício de inverno, a festividade foi 
adoptada pela Igreja Católica, no século III, para esti-
mular a conversão dos povos pagãos sob o domínio 
do Império Romano e, então, passou a comemorar o 
nascimento de Jesus de Nazaré? Que a projeção ver-
tical do pinheiro de Natal, desde as raízes fincadas no 
solo, marcava a simbólica aliança entre os céus e a 
terra? Que cada cor das bolas com que decoramos a 
árvore de Natal tem um significado próprio? Finalizá-
mos esta reunião com um almoço convívio, invocando 
a partilha própria da época de Natal. Aguardamos o 
próximo encontro!

João Crisóstomo

Presépio da Catequese do Pinheirinho
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Festa da Sagrada Família reúne casais

Luz da Paz de Belém

O exemplo de vida da Sagrada Família mantém-se ac-
tual, apesar da distância temporal que nos separa da 
família de Nazaré. Uma família obediente a Deus, que 
viveu como se fosse um só. E como seria bom que 

vivêssemos as-
sim nos dias de 
hoje! O desejo foi 
manifestado pelo 
nosso pároco, Pe. 
João Paulo, du-
rante a homilia da 
Eucaristia evoca-
tiva da Festa da 

Família da nossa Paróquia. A celebração decorreu na 
Capela de N. Sra. de Belém, nos Caseirinhos, e reuniu 
casais jubilados. Nove casais celebraram as suas Bo-
das de Ouro e três festejaram as Bodas de 
Prata. Na mesma celebração, o nosso pá-
roco abençoou uma grávida e uma pequena 
bebé, que nasceu durante o ano transacto. 
Antes, Manuel Joaquim, em representação 
da pastoral familiar paroquial, fez uma breve 
alocução sobre a importância da efeméride 
e da celebração. “Viemos pedir graça, força 
e luz para as nossas famílias. Uma família 
onde os problemas de um sejam os proble-
mas de todos”, disse. E, como estamos a 
viver o Ano Santo da Misericórdia, também 
a misericórdia de Deus foi lembrada: “Sagrada Família, 
ajuda-nos a ser os rostos da Misericórdia do Pai”. E foi 
o tema da Misericórdia que centrou a homília do nosso 
Pároco. A celebração encerrava uma semana dedica-

da ao Jubileu da Misericórdia na Capela de N. Sra. de 
Belém e nas aldeias que nela se reúnem. No entender 
do sacerdote, a relação fami-
liar deve estar fundamentada 
na caridade, “caridade que 
gera vida e amor”. Nas leitu-
ras daquele domingo, fomos 
convidados a reflectir sobre a 
vida familiar e a importância 
do termo “amparai-vos”. Como 
refere São Paulo, devemos 
suportamo-nos e amparamo-
nos uns aos outros. Toda a 
vida é feita de esforço, mas 
acima de tudo de amor. O respeito pelo pai e a mãe é 
uma consequência do amor entre os vários membros 

da família. Centrados no Evangelho, que 
nos relata o episódio do jovem Jesus que 
se perdeu dos pais em Jerusalém e depois 
reapareceu, três dias depois, no templo a 
falar aos “doutores” da época, marca o iní-
cio da sua caminhada como evangelizador 
e proclamador da Boa Nova (que José e 
Maria não perceberam de imediato). Apesar 
de não entenderem a mensagem do peque-
no Jesus, José e Maria “contemplaram” as 
maravilhas que Ele pronunciava e, apesar 
daquele episódio, que deixou os pais pre-

ocupados, Jesus era obediente e respeitava os seus 
pais. Existia um respeito amoroso entre os três… o 
mesmo respeito que continuamos a pedir à Sagrada 
Família para as nossas famílias.

A Luz de Belém veio 
para o nosso país e para 
Pombal. A luz acesa em 
Belém, no mesmo lugar 
onde Jesus nasceu, e le-
vada para  mundo. Uma 
vez aqui chegada, era 
agora tempo de distribuir 
a Luz da Paz de Belém pela comunidade. E foi isso 
mesmo que aconteceu no sábado, dia 19 de Dezem-
bro, pelas mãos dos nossos Escuteiros. Durante a 
tarde, os Lobitos foram até à Charneca, partilhar a Luz 
com os utentes do Lar da Santa Casa da Misericór-

dia. O ambiente era de festa e foi com alguma emoção 
até que acolheram a chama. Deixando o Lar mais ilu-
minado, voltámos à cidade para participar na Missa 

Vespertina e aí partilhar a 
Luz de Belém com todos 
aqueles que a quiseram 
acolher. Foram muitas as 
pessoas que, de candeia 
na mão, levaram para 
suas casas, aquela que 
simboliza a presença de 

Jesus. Relembre-se que a Luz da Paz de Belém é uma 
chama que foi acesa na gruta da Natividade em Belém, 
por uma criança austríaca, e que percorreu milhares 
de quilómetros até chegar a Lisboa. Os Escuteiros do 
Agrupamento 674 de Pombal não ficaram indiferentes 

a esta causa,  tendo participado na cerimónia nacional 
de distribuição da Luz, que ocorreu em Lisboa no dia 
13 de Dezembro.               Sandra Carlos
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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.

Leitura do Evangelho (Lc. 3, 15-16.21-22)
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos 
pensavam em seus corações se João não seria o Messias. 
João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu baptizo-vos com 
água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do 
qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. 
Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo». 
Quando todo o povo recebeu o baptismo, Jesus também 
foi baptizado; e, enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito 
Santo desceu sobre Ele em forma corporal, como uma 
pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu Filho 
muito amado: em Ti pus toda a minha complacência».

Liturgia da Palavra
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No livro do Génesis diz-se que depois do pecado dos 
nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram expulsos 
do paraíso terrestre, que se fechou atrás deles. Agora, na 
hora do baptismo de Jesus, o Céu abriu-se para franquear 
a entrada ao homem novo, que é Jesus, que a voz do Pai 
declara ser o seu Filho. N’Ele e por Ele a todos os que 
n’Ele crêem, está agora patente a porta do paraíso.
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Avisos Paroquiais
:: 10.Jan | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (16h00)

:: 10.Jan | Igreja de S. Tiago, Coimbra - Grupo de 
Acompanhamento Vocacional em Adoração pelas 
Vocações (18h00)

:: 12.Jan | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 12.Jan | Capela da Cumieira - Semana da 
Misericórdia com o Pároco na Cumieira e Guístola :: 
Encontro com adultos, crianças e jovens (20h30)

:: 13.Jan | Cumieira e Guístola - Visitas a doentes e 
idosos

:: 13.Jan | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 14.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 15.Jan | Igreja Matriz - Festa de Sto. Amaro :: 
Eucaristia (09h00)

:: 15.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º ano (21h00)

:: 15.Jan | Capela de Sto. António - Reunião de 
Catequistas do 7º ano (21h00)

:: 15.Jan | Capela da Cumieira - Semana da 
Misericórdia :: Celebração Penitencial (21h00)

:: 16.Jan | Salão Paroquial - Recolecção Arciprestal de 
Ministros Extraordinários com Celebração Penitencial 
(das 09h30 às 13h00)

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

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

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

:: 15.Jan | Capela da Guístola - Semana da Misericórdia 
:: Missa e Convívio (14h00)


