
Uma oração a Jesus
A propósito das Bodas de Caná, 
acolhamos ainda a epifania de 
Jesus, a Sua manifestação como 
o nosso Salvador. Para São João, 
que nos apresenta o este episó-
dio do primeiro milagre de Jesus, 

os “milagres” são sempre “sinais” que nos reenviam 
para além dos factos, no que têm de material e físico. 
Contemplemos a água mudada em vinho. A água é um 
elemento vital; é matéria-prima. A água encontra-se 
na natureza, não precisa de ser fabricada. O vinho é 
fruto da vinha, mas também do trabalho do homem, 
como dizemos na Eucaristia. Jesus manda encher as 
talhas de água, a água que é símbolo da nossa vida or-
dinária, a vida de todos os dias. Jesus toma esta água 
ordinária para a transformar, com a força do Espírito 
Santo, com a força do amor. É por isso que este vinho 
é melhor que o vinho dos homens… Por este “sinal”, 
Jesus quer vir ter connosco na nossa vida ordinária, 

Festas de Santo Amaro

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal | ANO IV | NÚMERO 125 | 17 Janeiro 2016

e         Luz
Esperança Caminho SV...

Uma caminhada para a vida

Ultreia do Movimento dos
Cursos de Cristandade

DOMINGO II DO TEMPO COMUM

Pe. João Paulo Vaz

para aí colocar a Sua presença de amor, o amor do 
Pai, pelo Espírito Santo. Jesus assume a nossa vida, 
com as nossas alegrias, os nossos amores, as nossas 
conquistas humanas, com os nossos tédios, os nos-
sos dias sem gosto e sem cor, os nossos fracassos e 
mesmo os nossos pecados, também eles ordinários. E 
é aí que Jesus nos transforma pelo Seu amor, no se-
gredo, para fazer brotar em nós a vida que tem o sabor 
do vinho do Reino, uma vida plena, cheia de sentido, 
cheia de serenidade e de alegria, uma vida que seja de 
festa inebriante, plena do gozo de Deus. Isto Jesus o 
faz e cumpre, em particular, cada vez que participamos 
na Eucaristia. Façamos do “tempo ordinário” o tempo 
do acolhimento do trabalho em nós do Vinhateiro di-
vino. Deixemos que Cristo nos inebrie com o Seu amor 
e confiemos sempre na atenção amorosa de Maria, 
nossa Mãe e Mãe de Jesus, que continuamente pede 
por nós ao Filho. E se sentirmos o seu pedido de que 
façamos tudo o que Ele nos disser, digamos sim.

que o abençoasse e, sem hesitar e com a graça de 
Deus, correu e andou sobre as águas sem se afundar, 
agarrou Plácido pelos cabelos e trouxe-o para a mar-
gem, não se apercebendo sequer de ter saído de terra 

firme. Quando Amaro deu conta do 
que sucedera, atribuiu os méritos a S. 
Bento. Reconhecido o valor de Amaro, 
o Patriarca dos monges incumbiu-o de 
importante missão: difundir, na Gália 
(França), a Regra de S. Bento, o que 
ele executou nos primeiros vinte anos 
do século VII. Amaro morreu em 15 de 
Janeiro de 584, data oficial de celebra-
ção do Santo. Celebrado em Pombal, 
as suas festividades são conhecidas 
como uma festa de cariz popular e, na 
sua forte devoção, os seus fiéis, ha-
vendo arraial ou não, vão cumprindo 
as suas promessas e marcando, ano 
após ano, a sua presença junto à er-
mida no Outeiro dos Maias. As nos-

sas devoções são ocasião para nos aproximarmos de 
Deus e o exemplo dos Santos ilumina-nos. Por eles, 
podemos sempre chegar mais perto de Deus.

As festas em honra de Santo Amaro encerram, hoje, 
com a Missa Solene, na Igreja do Cardal, seguida da 
Procissão até à Capelinha do Santo. A celebração está 
agendada para as 10h30 e a procissão será acom-
panhada pela Filarmónica Artística 
Pombalense. A origem da devoção 
da comunidade de Pombal por este 
santo, conhecido pelos seus milagres 
ao nível dos ossos, é desconhecida, 
mas continua a reunir milhares de 
pessoas à sua volta. Reza a história 
que Sto. Amaro - também chamado 
de Mauro - nasceu em Roma, no 
ano de 512, sendo filho do senador 
Eutíquio. Com apenas 12 anos de 
idade, foi entregue, pelos pais, aos 
cuidados de S. Bento, fundador da 
Ordem Beneditina. Conta-se que um 
colega seu, de nome Plácido, estava 
a afogar-se no açude de Subiaco. S. 
Bento teve a visão do perigo e pediu 
a Amaro que fosse salvar o irmão religioso: “Irmão 
Amaro vai depressa procurar Plácido, que está pres-
tes a afogar-se”. Obediente, Amaro pediu a S. Bento 
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Reunião mensal dos Leitores
Os Leitores da Paróquia de Pombal continuam a ana-
lisar o Plano Pastoral da Diocese de Coimbra, durante 
os seus encontros mensais. Na reunião deste mês, os 
leitores foram convidados a reflectir sobre a “Corres-
ponsabilidade na caridade” e a “Corresponsabilidade 
na construção da comunidade”. O encontro foi orien-
tado pelo estagiário Rodolfo Albuquerque. “A caridade 
cristã faz parte integrante da missão da Igreja e, sem 
ela, soam a vazio as palavras, os gestos, os rituais, o 
culto e as congregações da assembleia comunitária, 
particularmente para a celebração da Eucaristia, o sa-
cramento da comunhão e da partilha, tal como conclui 
o Apóstolo no hino à caridade: ‘se não tiver caridade, 
nada sou’ (Cor 13,2)”, como se pode ler no Plano. O 
próprio Papa Francisco tem procurado lembrar, com 
frequência e de forma evidente, que o termo caridade 
tem uma amplitude de significado muito mais vastos 
do que lhe damos no uso quotidiano. Nos dias de hoje, 
este termo é sinónimo de luta pela inclusão social, em-
penho na prática da justiça, defesa dos direitos huma-
nos, fomento da solidariedade entre pessoas e povos, 
países ricos e pobres, como reconhecimento da função 
social da propriedade e do destino universal dos bens 
do mundo, entre muitos outros. No âmbito do sub-tema 
da “corresponsabilidade na construção da comunida-
de”, todos somos chamados a pôr a render os nossos 
dons atribuídos por Deus. O nosso Bispo entende que 
“todos são necessários, todos têm um lugar e uma mis-
são, todos estão a caminho”. Estes foram alguns das 
linhas abordadas nesta reunião dos Leitores.

Jornadas de Formação em Coimbra
As Jornadas de Formação Permanente, que a Diocese 
de Coimbra organiza anualmente, irão decorrer nesta 
semana, no Seminário Maior, com a participação do 
nosso pároco e do responsável pela Catequese de 
Adultos de Pombal, André Alves. Sob o tema “Ensinai-
os a cumprir tudo quanto dos mandei”, vão decorrer, 
entre terça e quinta-feira, as jornadas dirigidas aos 
sacerdotes, diáconos e leigos. O Pe. José Román 
Flecha, da Universidade Pontífica de Salamanca, irá 
orientar os trabalhos durante as três manhãs de for-
mação. No primeiro dia, será abordado o tema sobre a 
importância da catequese de adultos enraizar em Cris-
to; no segundo dia, sobre a necessidade da catequese 
de adultos levar a viver em Igreja; e, no terceiro dia, 
sobre a implicação da catequese de adultos na trans-
formação do mundo. Durante a tarde do primeiro dia, o 
Pe. Vasco Gonçalves, da Diocese de Viana do Castelo, 
irá abordar o tema da “importância da catequese de 
adultos para a formação do homem à medida da estru-
tura de Cristo” e, nas duas tardes que se seguem, ha-
verá mesas redondas, com as intervenções do nosso 
pároco, Pe. João Paulo Vaz, Cláudia Moura Mairos e 
Pedro Ivo, sobre a “catequese de adultos geradora de 
comunidades vivas”, e de João Loureiro, Pedro Bringre 
do Amaral e André Alves, da paróquia de Pombal, so-
bre a “catequese de adultos na defesa intransigente da 
pessoa humana”.

Papa publicou
novo livro

O novo livro-entrevista do Papa 
foi publicado, nesta sema-

na, em 86 países, in-
cluindo Portugal, com o 

título ‘O nome de Deus 
é Misericórdia’, refor-
çando as posições 
de Francisco sobre 
a necessidade de 

uma Igreja de “portas abertas”. “A Igreja não está no 
mundo para condenar, mas para permitir o encontro 
com o amor visceral que é a misericórdia de Deus”, 
refere Francisco, na entrevista ao vaticanista italiano 
Andrea Tornielli. Num dos excertos da obra, divulgado 
pela Rádio Vaticano, Francisco diz que também o Papa 
é alguém com “necessidade da misericórdia de Deus” 
e revela ter uma relação especial com os presos. “Te-
nho um especial carinho pelos que vivem na prisão, 
privados da liberdade. Fiquei muito ligado a eles, por 
esta consciência do meu ser pecador”, explica, acres-
centando que não se sente “melhor” do que aqueles 
que estão à sua frente. O Papa apresenta a sua visão 
sobre a missão da Igreja no mundo, sublinhando que, 
quando “condena o pecado”, o faz porque “deve dizer 
a verdade”. Ao mesmo tempo, no entanto, “abraça o 
pecador que se reconhece como tal, aproxima-se dele, 
fala-lhe da misericórdia infinita de Deus”, à imagem de 
Jesus, que “perdoou mesmo os que o crucificaram”. 
“Seguindo o Senhor, a Igreja é chamada a derramar 
a sua misericórdia sobre todos os que se reconhecem 
como pecadores, responsáveis pelo mal que fizeram, 
que sentem necessidade do perdão”, observou. Em 
relação ao ano santo extraordinário que convocou, o 
Jubileu da Misericórdia (Dezembro de 2015 a Novem-
bro de 2016), Francisco espera que a iniciativa permita 
fazer emergir um rosto cada vez mais materno da Igre-
ja. O Papa convida as comunidades católicas a “sair 
das igrejas e das paróquias” para ir ao encontro das 
pessoas, onde elas vivem, “sofrem e esperam”. “A Igre-
ja em saída tem a caraterística de surgir no local onde 
se combate, não é a estrutura sólida, dotada de tudo”, 
mas um “hospital de campanha” no qual se pratica uma 
“medicina de urgência”. Nesse sentido, deseja que o 
jubileu extraordinário “faça emergir cada vez mais o 
rosto de uma Igreja que redescobre as vísceras ma-
ternas da misericórdia e que vai ao encontro de tantos 
feridos necessitados de escuta, compaixão, perdão, 

amor”. Após precisar que o 
pecado é diferente da 
“corrupção”, porque nes-
ta não existe qualquer 
“arrependimento”, Fran-
cisco fala da “graça” da 
vergonha, porque permite 
ter a consciência das falhas 
e limites de cada um, diante 
de Deus.

Agencia Ecclesia
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Ultreia do Movimento dos
Cursos de Cristandade
O Movimento dos Cursos de Cristandade na Escola de 
Pombal levou a efeito a sua primeira Ultreia do ano de 
2016, com a presença de várias paróquias pertencen-
tes a este Centro, como Almagreira, Pelariga e Alvorge. 
Neste mês, coube a preparação, apresentação e ani-
mação aos grupos pertencentes à paróquia de Alma-
greira. A coordenação coube ao Norberto, que saudou 
os presentes com desejos de bom ano, lembrando que 
neste ano do Jubileu da Misericórdia temos de estar 
atentos, porque Cristo continua a precisar de nós. A 
cursista Lucília deu-nos o seu testemunho, partindo de 
uma leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos, que 
nos diz que devemos suportar as fraquezas dos outros, 
amando como Jesus Cristo nos ama, o que ela procura 
pôr em prática, na família, com os amigos, vizinhos, es-
tando atenta às necessidades daqueles que a rodeiam, 
salientando que sai sempre das reuniões de grupo 
mais rica espiritualmente. Deus é o Deus da simplicida-
de, por isso devemos ser simples naquilo que fazemos 
e dizemos. Dentro do mesmo espírito, outros partilha-
ram como é importante o suporte da oração, nas suas 
vidas, sabendo respeitar o percurso e a liberdade de 

cada um. O nosso Pároco salientou alguns aspectos 
mais relevantes, dizendo-nos que, se formos fortes na 
fé, sentimo-nos mais perto de Cristo. Quem é forte na 
fé vai à procura de Deus nos que estão afastados. O 
que importa é que a nossa vontade se sintonize com a 
de Deus. Se nos sentirmos fortes na fé, não devemos 
nem precisamos de procurar o nosso próprio benefí-
cio. Quando somos capazes de partilhar a alegria, a 
harmonia gera-se no benefício do outro. Na homilia da 
Eucaristia, baseada no texto do Evangelho, que nos 
relatava a cura de um leproso que se dirige a Jesus 
pedindo-lhe “Senhor, se quiseres podes purificar-me”, 
ao qual Jesus responde “Eu quero”, o nosso Director 
Espiritual afirmou que Jesus quer que sejamos cura-
dose, por isso, Ele continua a entregar a Sua vida por 
nós. Terminámos o tempo de Natal, a manifestação de 
Cristo. Saibamos acolhê-l’O.

Helena Cabral

Caminho eSV
Um caminho de vida na nossa Paróquia

“Caminho eSV, uma vida com propósitos, um caminho 
para a vida” é a nova formação de adultos, proposta 
pelo nosso pároco, Pe. João Paulo, para a nossa Paró-
quia de Pombal. A caminhada, que deverá ser feita em 

40 dias, semanalmente, teve início na semana passada 
no Salão Paroquial. Nesta sessão de apresentação, os 
participantes foram convidados a fazer esta caminhada 
de vida, tendo, para isso, contactado com o projecto 
inovador pensado pelo nosso Pároco. A proposta é ba-
seada num livro que ajuda a perceber melhor algumas 
questões que fazemos com frequência, como “para 
que estou eu neste mundo?”. O caminho proposto irá 
ajudar a pessoa a conhecer melhor a sua própria iden-
tidade, mas, sobretudo, deixar que o próprio Deus ha-
bite no seu coração. O Pe. João Paulo esclareceu que 
esta caminhada surge da necessidade que os adultos 
sentem de se sentirem preenchidos. Este Caminho 
eSV é a terceira etapa de um Percurso mais global e 
é dirigido a quem assume já a sua vivência de Deus. 
Na prática, será uma jornada espiritual dividida em 40 
passos, que irá ajudar a pessoa a fundamentar melhor 
as suas decisões e a transformar-se para melhor. A for-
mação terá momentos de oração, cânticos, parte temá-
tica e debate em grupo. Depois e ao longo da semana 

que separa cada sessão, as pessoas são convidadas a 
meditar sobre passagens bíblicas, a relembrar alguns 
tópicos para o dia a dia e a questionarem-se sobre as 
suas dúvidas. No fundo, o que se pretende é ajudar-
nos a aplicar na nossa própria vida a passagem bíblica 
que diz que Jesus é o caminho, verdade e a vida. A 
formação realiza-se às quartas-feiras, à noite, no Salão 
Paroquial de Pombal.
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Primeira leitura (Is. 62, 1-5)
Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém 
não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar 
como a aurora e a sua salvação não resplandecer como 
facho ardente. Os povos hão-de ver a tua justiça e todos os 
reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do 
Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do 
Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te 
chamarão «Abandonada», nem à tua terra «Deserta», mas 
hão-de chamar-te «Predilecta» e à tua terra «Desposada», 
porque serás a predilecta do Senhor e a tua terra terá um 
esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu 
Construtor te desposará; e como a esposa é a alegria do 
marido, tu serás a alegria do teu Deus.

Comentário
O amor entre Deus e o seu povo é frequentemente 
comparado, na Sagrada Escritura, ao amor dos esposos. 
Jerusalém é a imagem de todo o povo de Deus, é a 
imagem antecipada da própria Igreja. Pelo amor que lhe 
tem, o Senhor fará dela sua esposa; será essa a glória de 
Jerusalém, da Igreja, a Esposa de Cristo. Com esta leitura 
prepara-se a compreensão da leitura do Evangelho deste 
dia, onde se lê o “sinal” das Bodas de Caná.

Segunda leitura (1 Cor. 12, 4-11)
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas 
o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas 
é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um 
se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. 
A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a 
mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um 
só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o 
poder de curar; a um dá o poder de fazer milagres, a outro 
o de falar em nome de Deus; a um dá o discernimento 
dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas, a outro 
o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito 
que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme 
Lhe agrada.

Comentário
Ao dirigir-se a uma comunidade onde eram frequentes as 
divisões, o Apóstolo apela para a unidade, fruto da acção 
do Espírito de Deus, que é a fonte comum de todos os 
dons que existem na Igreja. Assim, a unidade na Igreja não 
provém de qualquer motivo humano, mas do facto de todos 
os dons que nela existem procederem do mesmo e único 
Espírito.

Leitura do Evangelho (Jo. 2, 1-11)
Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da 
Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. Jesus e os seus 
discípulos foram também convidados para o casamento. 
A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-
Lhe: «Não têm vinho». Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, 
que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha 
hora». Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que 
Ele vos disser». Havia ali seis talhas de pedra, destinadas 
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Esperança à purificação dos judeus, levando cada uma de duas a 
três medidas. Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de 
água». Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. 
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em 
vinho, – ele não sabia de onde viera, pois só os serventes, 
que tinham tirado a água, sabiam – chamou o noivo e disse-
lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, depois de 
os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu 
guardaste o vinho bom até agora». Foi assim que, em Caná 
da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou 
a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele.

Comentário
O milagre que Jesus fez nas Bodas de Caná pertence ainda 
ao ciclo da Epifania. A transformação da água em vinho 
e o facto de tal ter acontecido num banquete de núpcias 
e ainda o chamar-lhe o Evangelho um “sinal” leva-nos a 
perscrutar o mistério desta epifania ou manifestação do 
Senhor. Aquela não era ainda a hora de Jesus, que havia 
de chegar na hora da Cruz; mas aquele “sinal” apontava 
já para lá, para a hora das núpcias do Cordeiro, a hora do 
sacrifício que sela a Aliança, nova e definitiva, entre Deus 
e os homens, pelo Sangue de Jesus.
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Avisos Paroquiais
:: 17.Jan | Capela da Guístola - Semana da Misericórdia 
- Missa e Convívio (14h00)

:: 19-21.Jan | Seminário Maior, Coimbra - Jornadas de 
Formação Permanente

:: 19.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

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

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

:: 21.Jan | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 22.Jan | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h00)

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

:: 23.Jan | Residência Paroquial - ITER (15h00)

:: 23.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 24.Jan | Capela do Pinheirinho - Eucaristia (08h00, 
excepcionalmente)


