
A nossa vocação
Uma verdade para as nossas vi-
das: todos somos chamados por 
Deus e todos recebemos d’Ele 
uma missão a realizar neste mun-
do. Ninguém fica de fora. Cada um, 
na medida que Deus estabeleceu, 

é enviado, pelo menos, a dar testemunho da verdade, 
do amor, da ressurreição de Cristo que traz vida ao 
mundo. A nossa atitude primeira até pode ser a da he-
sitação: “serei eu capaz de dar testemunho e de anun-
ciar?”. Contudo, nãoo deixemos nunca de anifestar a 
nossa confiança. A palavra e a personalidade de Jesus 
inspiraram-nos essa confiança. Ele está connosco e 
vem caminhar na estrada dos homens. Vem ao encon-
tro dos homens, os mais pequenos, os pescadores e 
pecadores, independentemente de qualquer hesitação 
ou qualquer purificação. Jesus vem colocar o mundo 
face a Deus, numa relação de amor que suprime to-
das as barreiras e que suscita infinita confiança. Isso 
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continua a ser verdade hoje. Chamados a ser “pesca-
dores de homens”, temos por missão combater o mal, 
a injustiça, o egoísmo, a miséria, tudo o que impede os 
homens nossos irmãos de viver com dignidade e de 
ser felizes. É 
essa a nossa 
luta? Sentimos 
que continu-
amos, dessa 
forma, o pro-
jecto libertador 
de Jesus? Co-
locamo-nos ao 
Seu serviço? 
A nossa vo-
cação passa por aqui também. Que cresça em nós a 
docilidade, sensíveis aos apelos de Deus, e a coragem 
de aceitarmos ser enviados de Deus, Seus profetas, 
“pescadores de homens”.

çar o “torno da graça”. O Pe. João Paulo lembrou 
que Deus quer dar-nos o auxílio permanente e 

a consagração da vida deve ser interpretada 
como uma referência: “Vivam profunda-

mente a consagração da vida e vivam-
na com toda a graça”. A acção propos-
ta pela Paróquia de Pombal insere-se 
nas celebrações da Semana de 
Oração pela Vida Consagrada. Se-
gundo o nosso bispo, esta semana 
pretendia ser um desafio a olhar a 
vocação de especial consagração, 
rezando por aqueles que aceitaram 
o convite de Jesus a viver na pobre-
za, na castidade e na obediência. 

É também a oportunidade de pedir 
ao Senhor da Messe que conceda 

à Igreja o dom de muitos homens e 
mulheres que consagrem a totalidade 

dos seus corações a Deus, à Igreja e aos 
irmãos. “Cada consagrado tem a missão de 

testemunhar no mundo o amor de Deus que 
se manifestou e se manifesta e do qual nasceu 

e nasce a nossa vocação”, concluiu.

A Paróquia de Pombal celebrou, na passada terça-
feira, a Festa da Apresentação do Senhor, data 
escolhida pela Igreja para a assinalar o Dia 
do Consagrado. A efeméride foi assinalada 
com a oração de Vésperas, a oração da 
tarde da Liturgia das Horas, dirigida a 
toda a comunidade paroquial. Este 
tempo de oração foi presidida pelo 
nosso pároco, Pe. João Paulo, na 
Igreja do Cardal, e contou com a 
colaboração do Grupo de Acom-
panhamento Vocacional. Durante 
uma breve alocução, o sacerdote 
explicou que, naquele dia, a Igreja 
celebra a Festa da Apresentação do 
Senhor no Templo. Um gesto comum 
na época, como momento importante 
na fé e religião do Povo, feito pelos 
pais, que deviam consagrar o seu filho 
primogénito varão ao Senhor. Na carta 
de S. Paulo aos Hebreus (Heb. 4, 15-16), o 
discípulo lembra que Jesus viveu como nós, 
excepto no pecado mostrando como é possível 
viver tendo Deus como referência e assim alcan-
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A Escola Paroquial de Pais
No passado dia 28 de Janeiro, a Paróquia de Pom-
bal promoveu mais uma sessão da Escola Paroquial 
de Pais dos catequizandos do 6º ano. 
O tema deste encontro foi “O 
Reino de Deus chegou”. Os 
pais ficaram informados sobre 
os temas das catequeses dos 
seus filhos, para este 2º perío-
do. Foi relembrado o Baptismo 
de Jesus, por João Baptista, e a 
diferença que existe entre o baptis-
mo de Jesus e o de João, sendo o 
de João um baptismo de conversão, 
enquanto o de Jesus foi o Baptismo 
de redenção. A este propósito, foi 
relembrado o nosso próprio baptismo e o que ele faz 
em nós: “Filhos de Deus, Templos do Espirito Santo e 
membros da Igreja”. O baptismo cristão é fundamen-

Pe. João Paulo faz
Mini-Concerto da Misericórdia
O nosso Pároco, Pe. João 
Paulo, presenteou os seus 
paroquianos com um Mini-
Concerto da Misericórdia, 
na Igreja do Cardal. O 
concerto realizou-se no sá-
bado passado e insere-se 
num programa de acções 
que a Paróquia pensou 
para assinalar o Jubileu 
da Misericórdia. O evento 
“aqueceu”, mais uma vez, a 
Igreja do Cardal com temas 
interpretados pelo nosso 
Pároco e da sua autoria. A 
Igreja encheu para assistir 
a este momento “mágico” que nos fez lembrar a Mise-
ricórdia de Deus. Durante o ano, estão previstos mais 
concertos com o objectivo de lembrar este Ano Santo. 
Recorde-se que o ano jubilar foi proposto pelo nosso 
Papa, em Março do ano passado. O Ano Santo da Mi-
sericórdia tem um significado especial, já que inicia no 
quinquagésimo aniversário do encerramento do Con-
cílio Vaticano II, que ocorreu em 1965. Será, portanto, 
um impulso para que a Igreja continue o trabalho inicia-
do com o Concílio Vaticano II. A misericórdia é um tema 
muito sentido pelo papa Francisco que, já antes de ser 
eleito Papa, tinha escolhido como lema próprio “mise-
rando atque eligendo”. Esta é uma citação das homilias 
de São Beda, o Venerável, que, comentando o episó-
dio evangélico da vocação de São Mateus, escreve: 
“vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque 
eligendo vidit, ait illi Sequere me” (viu Jesus um publi-
cano e olhou para ele com um sentimento de amor e 
lhe disse: segue-me). Esta homilia é uma homenagem 
à misericórdia divina. Uma tradução do lema poderia 
ser: “com os olhos da misericórdia”.

“Onde estiver o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração”

A Diocese de Coimbra, em colaboração com o SDEC, 
Secretariado Diocesano da Educação Cristã, planeou, 
há cerca de três anos, o Catecismo das Catequeses 
da Fé, tendo como intuito ajudar as nossas crianças do 
6º ano de Catequese a prepararem-se condignamen-
te para a Profissão de Fé. Dando seguimento a este 
projecto, a Paróquia de Pombal, a partir do ano tran-
sacto e em regime experimental, fez algumas destas 
catequeses. Neste ano, com estes encontros em seis 
sessões, com temas específicos para tal e seguindo 
a orientação de um guia próprio, tem seguido escru-
pulosamente este itinerário proposto pela Diocese. O 
livro “Catequeses da Fé” propõe-nos um caminho de 
etapas ligadas por um tema comum: “Tesouro da Fé”.  
Assim sendo, no dia 31 de Janeiro decorreu mais uma 
catequese da Fé subordinada ao tema “És o Messias”. 
No decorrer destas catequeses, são apresentadas as 

verdades da fé (Credo), através de uma projecção com 
imagens alusivas ao tema, para mais facilmente ser 
entendida a mensagem. São também entregues aos 
catequizandos, em cada sessão, “joias” que vão guar-
dando na sua caixa do tesouro. Neste encontro, estive-
ram presentes cerca de 60 catequizandos do Centro de 
Pombal e de algumas Capelas, na Igreja Matriz. “Esta 
é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos 
de professar em Jesus Cristo Senhor”.

Helena Cabral 

talmente o momento de adesão a Jesus Cristo e ao 
Seu projecto. Depois de se ter estabelecido um diá-

logo frutuoso, vimos que Jesus veio para 
anunciar o Reino de Deus. Para 

isso, Jesus apresenta-nos um 
“roteiro”, para mais fácil alcan-
çarmos esse Reino: as Bem-

Aventuranças, que são um de-
safio, uma proposta de felicidade 

que todos nós podemos assumir 
no nosso coração. Este reino é 

uma promessa e uma esperança, 
que vai acontecendo na medida em 
que o fizermos acontecer, trabalhan-

do por isso, acreditando na realização 
final das promessas de Deus. A sessão terminou com 
uma oração e com desejos de que nesta Quaresma 
caminhemos, amando, rezando e perdoando.

Helena Cabral
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Catequizandos da Paróquia “brilham” na 
Festa da Catequese

Alguns talentos da Paróquia revelaram-se, no domingo 
passado, durante a Festa da Catequese. Crianças, jo-
vens e adolescentes mostraram talentos “escondidos” 
aos muitos paroquianos de Pombal que assistiram à 
festa pensada pelos catequistas para assinalar o Dia do 

Catequista. O evento deste ano decorreu nas antigas 
instalações da Escola Primária da Cidade, gentilmen-
te cedidas pelo município de Pombal, e contou com a 
colaboração das Capelas, que encheram as bancas de 
venda com iguarias da “terra” e outras da cozinha tradi-
cional do concelho, como enchidos, salgados e doces 
característicos da região. O difícil era mesmo escolher 
entre tantas e maravilhosas delícias que apareceram. 
Mas, as principais atenções centraram-se nos peque-
nos (grandes) artistas que se disponibilizaram para 
animar a tarde de domingo. A festa começou com a ac-
tuação de um coro da escola EB1 do Barrocal. Apesar 

do grupo contar 
com poucos 
meses de exis-
tência, mostrou 
que pode ir lon-
ge e encantar 
muitos serões. 
Seguiram-se as 

actuações de grupos de catequese da Cidade, que, a 
partir da Bíblia, transmitiram algumas mensagens de 
esperança e de mudança em determinadas atitudes 
e formas de pensar dos jovens da actualidade. A mú-
sica foi o que mais se ouviu entre as quatro paredes 
da escola com as interpretações das jovens Cândida, 
Sara, Iris e a Rita. O Centro de Catequese dos Vicen-
tes apresentou um grupo constituído para este evento, 
mas com capacidades e técnicas que surpreenderam 
os presentes. O 
grupo de jovens 
“Passo a Passo” 
encerrou a tarde, 
com a animação 
e alegria que lhe 
são característi-
cas. Para a or-
ganização (catequistas nomeados pelos três Sectores 
de Catequese no início do ano, com a finalidade de 
organizar o evento), a festa cumpriu com os seus prin-
cipais objectivos, tais como proporcionar momentos 
diferentes à comunidade e mostrar que a Catequese 
é muito mais que um encontro semanal. O dinheiro 
angariado com a venda dos produtos oferecidos será 
usado para ajudar a custear as despesas com as acti-
vidades relacionadas com a Catequese.

Um novo CPM
Nos días 30 e 31 de Janeiro passados, decorreu o pri-
meiro CPM deste ano pastoral, na nossa Paróquia de 
Pombal. A Equipa iniciou este Curso com a oração da 
manhã, na Capela de Sto. António. E sob a orientação 
do Pe. João Paulo Vaz, rezámos pelos noivos, uns pe-
los outros e pela equipa: “Ajuda-me Senhor a viver este 
dia como instrumento da Tua graça, do Teu amor e da 
Tua paz. Ajuda-me a ser portador da Tua própria vida. 
Que só de bençãos se encha o meu esprírito. Que no 
decurso deste dia, eu Te revele a todos.” E assim, for-
talecidos e animados pela oração, abrimos as portas 
aos casais de noivos, acabados de chegar. A manhã 
estava fria, mas, às 09h00, a sala encheu e ficou mais 
acolhedora com o sorriso e o brilho nos olhos que cada 
um trazia. Eram trinta e dois casais, na sua maioria 
do nosso Arciprestado, da nossa Diocese, mas de fora 
dela também, até Ovar. De Lisboa, veio um casal, que, 
movido pela curiosidade em conhecer novas realida-
des, elegeu Pombal para o seu CPM. Foram dois dias, 
muito intensos e muito ricos em partilha e testemunhos 

de vida. Fomos convidados a construir uma comunida-
de de amor, ou seja, uma família, onde cada membro 
seja amparo e suporte amoroso do outro, seja solidá-
rio e disposto a partilhar os riscos que o outro corre; 
onde cada membro aceite renunciar ao comodismo e 
sacrificar-se pelo bem estar do outro; uma família onde 
os problemas de um, sejam os problemas de todos e 
onde todos estão dispostos a arriscar, quando se trata 
de defender e proteger o outro... em que a paciência, a 
tolerância e o respeito mútuo sejam o alicerce do seu 
viver, e onde cada um se sinta amorosamente respon-
sável pela perfeição de cada membro. Fomos desafia-
dos a formar uma família onde se faz oração, onde se 
escuta a Palavra de Deus e onde se aprenda a ler os 
sinais de Deus, para conseguir encontrar as soluções 
para vencer as contrariedades e os riscos que cada um 
corre; para que, na escuta atenta de Deus, consigamos 
descobrir os caminhos a percorrer, a fim de assegurar 
a cada um dos seus membros a vida e o futuro. A for-
mar uma família que é obediente a Deus… O ponto 
alto do encerramento aconteceu à volta do Altar, com a 
celebração da Eucaristia.

Manuel Joaquim

COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS
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Primeira leitura (Is 6, 1-2a.3-8)
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, 
sentado num trono alto e sublime; a fímbria do seu manto 
enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que 
tinham seis asas cada um e clamavam alternadamente, 
dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. 
A sua glória enche toda a terra!». Com estes brados as 
portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se 
de fumo. Então exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, 
porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio 
de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o 
Rei, Senhor do Universo». Um dos serafins voou ao meu 
encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do 
altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-
me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu pecado, 
foi perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que 
dizia: «Quem enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: 
«Eis-me aqui: podeis enviar-me».

Comentário
Esta leitura apresenta a vocação de Isaías e a sua missão, 
para introduzir a missão dos Apóstolos, de que falará 
o Evangelho. A vocação e a missão vêm de Deus, são 
dom seu. Em presença de tais dons, ao homem compete 
simplesmente responder e deixar-se enviar, porque a obra 
a que é enviado é toda de Deus. Foi por isso que o profeta 
começou por sentir-se envolvido em sinais da presença 
e da santidade de Deus. E ao reconhecer que Deus o 
chamava, respondeu a esse chamamento e deixou-se 
enviar para a missão a que Deus o destinava.

Segunda leitura (Forma breve - 1 Cor. 15, 3-8.11)
Irmãos: Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo 
recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo 
as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 
segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois 
aos Doze. Em seguida apareceu a mais de quinhentos 
irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, 
enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu 
a Tiago e depois a todos os Apóstolos. Em último lugar, 
apareceu-me também a mim, como o abortivo. Tanto eu 
como eles, é assim que pregamos e foi assim que vós 
acreditastes.

Comentário
Os cristãos de Corinto, cidade grega de ambiente pagão, 
deviam sentir a atitude negativa dos grupos no meio dos 
quais viviam, em relação à ressurreição dos mortos, que 
até os próprios Judeus só lentamente foram admitindo. 
Para os cristãos, a morte e a ressurreição de Cristo 
constitui a base e o fundamento da sua fé. Ao afirmar o 
mistério pascal de Cristo, S. Paulo apresenta o núcleo 
central da profissão de fé da Igreja, o “Credo”.

Leitura do Evangelho (Lc. 5, 1-11)
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta 
de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-
Se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos 
estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os 

Liturgia da Palavra
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Esperança barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um 
barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse 
um pouco da terra. Depois sentou-Se e do barco pôs-Se 
a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a 
Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». 
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a 
noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei 
as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão grande 
quantidade de peixes que as redes começavam a romper-
se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro 
barco, para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos 
os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver 
o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e 
disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem 
pecador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele 
e de todos os seus companheiros, por causa da pesca 
realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de 
Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse 
a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador 
de homens». Tendo conduzido os barcos para terra, eles 
deixaram tudo e seguiram Jesus.

Comentário
A disponibilidade verificada no profeta Isaías, vemo-la agora 
nos Apóstolos. É o Senhor que os envia, mas eles, por seu 
lado, deixam-se enviar. A obra de Deus está também nas 
mãos dos homens, porque Deus os quer associar a Si na 
obra de salvação. É, no fundo, a lei que nasce do mistério 
da Encarnação: Deus no homem e o homem em Deus. E a 
única atitude possível para o homem a quem Deus chama 
e envia é responder como Isaías: “Eis-me aqui”, e como 
Pedro: “Já que o dizes, lançarei as redes”.
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Avisos Paroquiais
:: 07.Fev | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 10.Fev | Igreja do Cardal - Eucaristia das Cinzas 
(21h00)

:: 13.Fev | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 13.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Preparação do 
Baptismo (19h00)

:: 13.Fev | Salão Paroquial - Encontro Geral de 
Animadores e Grupos da Catequese de Adultos (21h30)

:: 14.Fev | Igreja de São Tiago, Coimbra - Grupo de 
Acompanhamento Vocacional em Adoração (16h00)

:: 14.Fev | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Tempo da 
Quaresma (17h00)


