
Palavra viva
Jesus afirma que se realiza hoje 
a palavra de ontem do profeta 
Isaías. Ele anuncia a Boa Nova 
aos pobres e realiza a salvação. 
Então, compreendemos por que 
é que os habitantes de Nazaré ti-

nham os olhos fixos n’Ele, viam que Ele falava como 
homem que tem autoridade. Não somente as suas 
palavras eram “boa nova”, mas Ele próprio era a Boa 
Nova há tanto esperada. No tempo de Jesus, há umas 
centenas de anos que os judeus liam o livro do profeta 
Isaías, do qual Jesus cita uma passagem: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim… Enviou-me a levar a Boa 
Nova aos pobres…” Mas, em cada ano era sempre a 
mesma coisa: nada mudava! E eis que Jesus anuncia 
repentinamente que essa palavra se cumpre hoje, n’Ele. 
Como poderia ser? Não era Ele o filho do carpinteiro? 
Com Jesus, a Boa Nova anunciada por João Baptista 
já não é simplesmente uma promessa. É uma força 
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e uma luz que mudam a vida agora. Mas, para nós 
que lemos esta Palavra há tanto tempo, parece que é 
sempre a mesma coisa: nada muda! A religião não se 
tornou o “ópio do povo” para adormecer os pobres? 
Seria o caso, se Jesus não tivesse ressuscitado, sem-
pre vivo, literalmente nosso contemporâneo. Fala-nos 
sempre no presente para nos dizer que, hoje, o Espírito 
do Senhor nos é dado, para que a nossa maneira de 
agir mude concretamente, para que ela tome uma cor 
mais evangélica. É por nós que Jesus age para cumprir 
a promessa divina. Dá-nos o Seu Espírito, para que 
o nosso coração se liberte dos seus egoísmos, para 
que os outros não se sintam mal no nosso coração, 
para que levemos aos pobres o apoio da nossa ajuda 
e da nossa partilha, aos cegos a luz da nossa amizade, 
para que hoje seja um dia de felicidade para aqueles e 
aquelas que encontrarmos. É a nossa missão de cris-
tãos: que a Boa Nova tome corpo na nossa vida, para 
que a Palavra de Deus seja viva hoje.

catequistas devem levar) e que podem ser adquiridos 
pela comunidade a preços simbólicos. Para aquecer 

a tarde, foram convidados al-
guns grupos, que irão actuar 
no decorrer da festa. O evento 
deste ano conta com a partici-
pação de um grupo coral da Es-
cola Básica do 1º Ciclo do Bar-
rocal, o grupo de jovens “Passo 
a Passo”, duas catequizandas 
e cantoras - Sara e Rafaela - e 
ainda dois grupos de catequese 
da Paróquia: Pombal e Vi-
centes. A Festa da Catequese é 
uma organização dos catequis-
tas de toda a Paróquia, que es-
colheram, entre eles, um grupo 
organizador. Porém, todos os 
catequistas poderão e deverão 
participar, estando presentes 
neste evento. O espaço da 
festa foi cedido pelo município 
de Pombal e a Festa é aberta a 
toda a comunidade de Pombal.

A festa invocativa do Dia do Catequista, assinalado a 
25 de Janeiro, realiza-se no próximo domingo, dia 31 
de Janeiro, nas instalações da 
antiga Escola Primária de Pom-
bal, junto ao Jardim das Laran-
jeiras. A Festa da Catequese da 
Paróquia de Pombal, como ficou 
conhecida a edição do ano pas-
sado, tem por objectivo reunir 
catequistas e catequizandos, 
num momento de festa simples, 
mas envolvente, e também an-
gariar fundos para as muitas 
actividades que a Catequese 
vai organizando ao longo do 
ano. O evento consiste em re-
alizar um pequeno espectáculo 
de actividades e disponibili-
zar uma banca com produtos, 
gentilmente oferecidos pelos 
catequistas e pelas Capelas 
da nossa Paróquia. Bolos, sal-
gados, legumes e leguminosas 
são alguns dos artigos (que os 
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Oitavário de Oração pela
Unidade dos Cristãos

O Oitavário de Oração 
pela Unidade dos Cris-
tãos, que decorreu ao 
longo desta semana e 
que termina no dia em 
que a Igreja celebra a 
festa da Conversão de S. 
Paulo, dia 25 de Janeiro, 
pretende ser um convite 
à oração pela unidade 
da Igreja de Cristo. Este 
ano, o tema escolhido 
foi: “Chamados a pro-
clamar as maravilhas do 
Senhor” (1 Pedro 2,9) e 

quer ajudar-nos a reconhecer a missão comum dos 
discípulos de Cristo que é serem portadores das ma-
ravilhas que Deus opera na vida de todos aqueles que 
O buscam de coração sincero e o deixam incarnar na 
sua história. O ‘oitavário pela unidade da Igreja’, hoje 
com outra denominação, começou a ser celebrado em 
1908, por iniciativa do norte-americano Paul Wattson, 
presbítero anglicano que mais tarde se converteu ao 
catolicismo. O ecumenismo é o conjunto de iniciativas 
e actividades tendentes a favorecer o regresso à uni-
dade dos cristãos, quebrada no passado por cismas e 
rupturas. As principais divisões entre as Igrejas cristãs 
ocorreram no século V, depois dos Concílios de Éfeso 
e de Calcedónia (Igreja copta, do Egipto, entre outras); 
no século XI, com a cisão entre o Ocidente e o Orien-
te (Igrejas Ortodoxas); no século XVI, com a Reforma 
Protestante e, posteriormente, a separação da Igreja 
de Inglaterra (Anglicana).

Retiro Diocesano da Quaresma
A Quaresma é um tempo litúrgico que nos convida a 
fazer uma conversão e algumas mudanças pessoais. 
Olhamos para a nossa vida e deixamo-nos desafiar por 
Deus a fazer um caminho interior de santidade. Uma 
das formas de fazermos esse caminho, é o podermos 
sair do nosso ambiente habitual, para deixarmos que 

Deus nos fale. Para ajudar neste caminho, a Diocese 
de Coimbra propõem a realização de um “retiro de si-
lêncio”, a realizar entre os dias 12 e 14 de fevereiro, na 
Casa de Retiros de Penacova. O retiro será orientado 
pelo Pe. António Santana, sacerdote jesuíta, e terá um 
custo de 65 euros, que inclui inscrição e estadia. As 
inscrições podem ser efectuadas no nosso Cartório 
Paroquial até dia 6 de Fevereiro.

Francisco assina mensagem para o 
Jubileu dos católicos dos 13 aos 16 anos

O Papa dirigiu, no passado dia 14, uma mensagem aos 
adolescentes católicos, a quem pediu que tenham a 
coragem de ir contra a corrente, no âmbito do Jubi-
leu da Misericórdia que a Igreja está a celebrar. “Não 
acreditem nas palavras de ódio e terror que se repetem 
com frequência; pelo contrário, construam novas ami-
zades. Ofereçam o vosso tempo, preocupem-se sem-
pre com quem vos pede ajuda. Sejam corajosos, con-
tra a corrente”, escreve, no texto que prepara o Jubileu 
dos Adolescentes, a celebrar nos dias 23 e 24 de Abril 
e dirigido à faixa etária dos 13 aos 16 anos de idade. 
“Estejam preparados para se tornarem cristãos capa-
zes de escolhas e gestos corajosos, capazes de cons-
truir cada dia, mesmo nas pequenas coisas, um mundo 
de paz”, acrescenta. A mensagem, com o tema ‘Cres-
cer misericordiosos como o Pai’, sublinha que “não há 
fronteiras” para a misericórdia de Deus e explica os ob-
jectivos do ano santo extraordinário como um período 
de reflexão e de descoberta. “Viver como irmãos é uma 
grande festa, a mais bela que se pode sonhar, a festa 
sem fim que Jesus nos ensinou a cantar através do 
seu Espírito”, refere o Papa. Os amigos da mesma ida-
de, que vivem em condições menos dramáticas do que 
as vossas, lembram-se de vocês e comprometem-se 
para que a paz e a justiça possam pertencer a todos”, 
escreve. Para participar do Jubileu dos Adolescentes, 
o Papa pede aos jovens que preparem o coração e a 
mente, nos sacramentos da Reconciliação e na Euca-
ristia. “Crescer misericordiosos significa aprender a ser 
corajosos no amor prático e desinteressado, significa 
tornar-se grande tanto no aspecto físico como no ínti-
mo de cada um”, assinala.

Agência Ecclesia

Peregrinação da Misericórdia em Outubro
No passado mês de Dezembro, teve início o Ano Santo 
da Misericórdia. A Diocese preparou, para esta cami-
nhada jubilar, alguns momentos de oração e partilha, 
como as peregri-
nações dos Arci-
prestados aos 
três santuários 
da Diocese de 
Coimbra neste 
ano (Santuário 
da Reconcilia-
ção, em Santa Cruz, Santuário de Santa Maria, Mãe 
da Misericórdia, na Sé Velha e Porta Santa e Missa do 
Jubileu, na Sé Nova). A Diocese desafiou os Arcipres-
tados a promoverem peregrinações aos três santuários 
e a resposta foi positiva. O Arciprestado de Pombal fará 
a sua peregrinação no próximo mês de outubro, mais 
concretamente, no dia 23. Além destas peregrinações, 
o nosso bispo convida-nos a fazer orações individuais, 
em família ou em grupo. As próprias comunidades pa-
roquiais, grupos e movimentos podem efectuar a sua 
peregrinação aos santuários, ao longo do Ano Santo 
da Misericórdia que encerra em Novembro.
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Crismandos apresentados à Comunidade

Festas de Santo Amaro animaram Pombal

Os jovens e adultos de Pombal que este ano recebem 
o Sacramento da Confirmação, no domingo de Pente-
costes, foram apresentados à Comunidade. A apresen-
tação decorreu durante a celebração da Eucaristia de 
domingo passado, na Igreja do Cardal. “Ao longo dos 

nossos dias e da nos-
sa caminhada, nunca 
tínhamos parado para 
pensar 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 en-
contros de catequese, 
fomos descobrindo que 
foi o Espírito que sem-
pre esteve com Jesus, 
dando-Lhe a força que 
Lhe permitiu seguir o 
Seu caminho de fideli-

dade ao Pai, sem cair na tentação do mais fácil ou de 
desistir”, testemunharam os catequizandos que este 
ano irão receber o Sacramento da Confirmação. Os 
crismandos confessaram à comunidade que os con-
forta saber que o Espírito que vão receber é o mes-
mo que Jesus prometeu aos Seus discípulos e, além 
disso, querem experimentar o Espírito na oração, no 
encontro com os outros, na experiência da vida quoti-
diano, sendo generosos com quem necessita ou vive 
com dificuldades, sendo alegres e vivendo em espe-
rança. E foi esperança que Jesus procurou partilhar 
no milagre inaugural da Sua vida pública. No domingo 
passado, o Evangelho do dia reportava-nos para as 
bodas de Caná. O episódio decorre durante uma boda 
de núpcias. Jesus e Sua mãe foram convidados para o 
casamento e, a determinada altura, falta o vinho. Sen-

do o vinho motivo de celebração, alegria e festa, nun-
ca deveria faltar. Apercebendo-se da situação, Maria 
intercede junto do filho, para que faça alguma coisa. 
Jesus manda encher seis talhas de água e transfor-
ma-a no melhor vinho que os convidados beberam 
até ao momento. Na verdade, Jesus procura desta 
forma lembrar ao povo que o dia que tanto esperam 
e aguardam está para chegar. A Antiga Aliança estava 
“seca” e o povo preso às leis e às normas. O cenário 
– um casamento – é sinónimo de aliança, logo, Jesus 
procurou desta forma anunciar a proximidade de uma 
Nova Aliança que será selada com o Seu sangue. No 
casamento, o milagre ocorre com vinho; Jesus trans-
forma água e devolve a alegria ao povo. Durante a ho-
milia, o sacerdote explicou o significado de cada acto 
simbólico desta passagem do Evangelho e chamou a 

atenção para algumas personagens, como Maria, que 
simboliza o povo fiel, e os serventes, que são os que 
servem o Senhor. E comparou os serventes da leitura 
aos crismandos, que poderão ser os próximos “ser-
ventes” da nossa Comunidade. Também eles serão 
chamados, pelo Espírito Santo, a uma vida activa na 
nossa Comunidade. A escolha, e porque Deus dá-nos 
a possibilidade de escolher, depende de cada um dos 
eleitos. Uma coisa é certa: o Espírito descerá sobre 
aqueles cerca de 100 jovens e 33 adultos, no próximo 
mês de maio.

Padroeiro também da nossa Paróquia, Sto. Amaro foi 
invocado, no fim-de-semana passado, com a tradicio-
nal celebração da Eucaristia seguida da Procissão en-

tre a Igreja do Cardal e a sua Capela. A Procissão foi 
acompanhada pelos devotos e pela Filarmónica Artísti-
ca de Pombal. As festas deste ano foram organizadas 
por um jovem dos Vicentes, que assegurou a anima-
ção e a logística do evento. A festa decorreu durante 
três dias e terminou com a já tradicional tarde de folclo-
re, com os ranchos folclóricos de Pombal, Barrocal e 
Guístola. A actuação dos ranchos foi antecedida de um 

espectáculo de dança dos jovens dos Vicentes. A ma-
nhã foi dedicada à oração e devoção a Santo Amaro, 
conhecido pelos seus milagres associados aos ossos. 
Na Capelinha que alberga o santo, é fácil encontrar 
velas que lembrem pernas, braços, mãos, entre ou-
tros membros do corpo. Mas, muitos outros milagres 
estão associados a este santo milagreiro. A devoção 
da comunidade é antiga e 
celebra-se todos os anos, 
a 15 de Janeiro. O primeiro 
milagre de Jesus foi recor-
dado durante a celebração 
da Eucaristia. O evange-
lho desta celebração foi o 
das bodas de Caná. Nesta 
boda faltou o vinho e Jesus 
Cristo, por intercessão de 
Sua mãe, Maria, transfor-
mou água em vinho.
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Primeira leitura (Ne. 8, 2-4a.5-6.8-10)
Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei 
perante a assembleia de homens e mulheres e todos 
os que eram capazes de compreender. Era o primeiro 
dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao meio dia, fez 
a leitura do Livro (...). Todo o povo ouvia atentamente a 
leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras estava de pé 
num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim 
em plano superior a todo o povo, Esdras abriu o Livro à 
vista de todos; e quando o abriu, todos se levantaram. 
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo 
o povo respondeu, erguendo as mãos: «Amen! Amen!». E 
prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os 
levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus 
e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse 
compreender a leitura. (...) Depois Neemias acrescentou: 
«Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai 
bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada 
preparado. Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; 
portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor 
é a vossa fortaleza».

Comentário
A proclamação da palavra de Deus, que Jesus faz na 
sinagoga de Nazaré, como se irá ouvir na leitura do 
Evangelho de hoje, aparece já no Antigo Testamento, 
cinco séculos antes de Cristo, como se vê por esta leitura. 
Podemos observar o cuidado na proclamação, a atenção 
na assembleia e como já então o povo aclamava a palavra 
escutada, tal como a celebração litúrgica actual continua 
a prever.

Segunda leitura (Forma breve - 1 Cor. 12, 12-14.27)
Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros 
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. 
Na verdade, todos nós – judeus e gregos, escravos e 
homens livres – fomos baptizados num só Espírito para 
constituirmos um só corpo e a todos nos foi dado a beber 
um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um 
só membro, mas por muitos. Vós sois corpo de Cristo e 
seus membros, cada um por sua parte.

Comentário
Com esta comparação do corpo, S. Paulo quer fazer-nos 
compreender que, na Igreja, há muitos campos de acção, 
diferentes uns dos outros, mas que isso não deve ser 
causa de divisão, mas, ao contrário, de unidade, porque 
todos esses serviços são fruto do mesmo e único Espírito.

Leitura do Evangelho (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21)
Já que muitos empreenderam narrar os factos que se 
realizaram entre nós, como no-los transmitiram os que, 
desde o início, foram testemunhas oculares e ministros 
da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado 
cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para 
ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro 
do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da 
Galileia, com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se 
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Esperança por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado 
por todos. Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. 
Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado 
e levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro 
do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem 
em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos 
pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos 
e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e 
a proclamar o ano da graça do Senhor». Depois enrolou o 
livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos 
em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então 
a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da 
Escritura que acabais de ouvir».

Comentário
Esta leitura começa com a introdução em que o 
evangelista expõe o método que seguiu para se informar 
sobre o Evangelho que vai escrever. Depois, começa a 
sua narração, referindo o princípio do ministério público 
de Jesus. A cena passa-se na sinagoga de Nazaré, numa 
celebração de Sábado. Jesus inicia o Seu ministério numa 
celebração e nela Se apresenta como sendo Aquele a 
quem a leitura se refere. O Senhor é Aquele a quem toda 
a Sagrada Escritura se refere e Aquele que, em cada 
celebração litúrgica, é significado e tornado presente.
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Avisos Paroquiais
:: 26.Jan | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

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

:: 28.Jan | Igreja do Cardal - Eucaristia APRAP (14h30)

:: 28.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º ano (21h00)

:: 28.Jan | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

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

:: 30-31.Jan | Salão Paroquial - CPM

:: 30.Jan | Igreja do Cardal - Mini-Concerto da 
Misericórdia, com o Pe. João Paulo Vaz (21h15)

:: 31.Jan | Antiga Escola Primária de Pombal - Festa da 
Catequese (15h00)

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


