
E o Verbo incarnou
Hoje, é Dia de Natal. Acolhemos 
o Mistério do Nascimento do Filho 
de Deus. Aquele que contempla-
mos no presépio, é o Verbo, a Pa-
lavra viva de Deus, em que todo 

o Seu pensamento, toda a Sua vida e todo o Seu ser 
se exprimem. O Menino de Belém é, com o Pai, cria-
dor e senhor do universo. E a salvação, esperada pelo 
povo, consiste precisamente em o Verbo Se ter feito 
Carne, permitindo assim à humanidade estabelecer 
relações de proximidade e de amor filial com Deus. 
Esta é a boa notícia que deve ser levada até aos con-
fins da terra: Deus, através de Jesus Cristo, vem ao 
encontro dos homens de todos tempos e lugares. O 
Menino que nasceu é o “Emanuel”, o Deus connosco. 
Somos convidados a contemplar o amor de Deus, 
manifestado na incarnação de Jesus. Ele é a “Palavra” 
que se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a 
fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar à 
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dignidade de “filhos de Deus”. É a espantosa aventura 
de um Deus que ama infinitamente e que, por amor, 
aceita revestir-Se da nossa fragilidade, a fim de nos 
dar vida em plenitude. Neste dia, somos convidados 
a contemplar, numa atitude de serena adoração, esse 
maravilhoso passo de Deus, que é expressão de um 
amor sem limites. Acolher a “Palavra” é deixar que Je-
sus nos transforme, nos dê a vida plena, a fim de nos 
tornarmos, verdadeiramente, “filhos de Deus”, homens 
novos à Sua imagem. O presépio que hoje contempla-
mos é um quadro bonito e terno, mas também uma 
interpelação a acolher a “Palavra”, de forma a crescer-
mos até à dimensão do homem novo. Que este seja 
um dia para acolher no coração a certeza de que Deus 
nos ama e nos dá um sentido novo à vida. Que cada 
um, que cada família, que cada comunidade vibre com 
esta boa notícia de que Deus visita o Seu povo e com 
ele fica para sempre. Deixemo-nos encher desta pre-
sença. Que seja um santo Natal para todos!

indivíduos e os grupos sociais que são “tratados com 
indiferença, que são vítimas de injustiça e sofrem vio-
lência”. O texto evoca o exemplo de Santa Teresa de 
Lisieux, para falar da importância do “pequeno cami-

nho do amor” nos gestos quotidianos. Francisco 
apresenta, depois, as Bem-aventuranças, que 
Jesus Cristo apresenta nos Evangelhos, como 
um “manual” da estratégia de construção da paz: 
“Felizes os mansos – diz Jesus –, os misericor-

diosos, os pacificadores, os puros de coração, 
os que têm fome e sede de justiça”. Este 
programa é “um desafio também para 

os líderes políticos e religiosos, para 
os responsáveis das instituições in-
ternacionais e os dirigentes das em-

presas e dos meios de comunica-
ção social de todo o mundo”. 

“A não-violência activa é 
uma forma de mostrar 
que a unidade é, ver-

dadeiramente, mais forte e fecunda do que o conflito”, 
prossegue. O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo 
Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado no primeiro 
dia do novo ano.

Agência Ecclesia

O Papa Francisco denuncia, na sua mensagem para 
o próximo Dia Mundial da Paz, a “violência doméstica” 
e os “abusos sobre mulheres e crianças”, em particu-
lar dentro das famílias. A posição é assumida no texto 
intitulado ‘A não-violência: estilo de uma política 
para a paz’, que vai inspirar a celebração do 
50° Dia Mundial da Paz, assinalado pela nos-
sa Igreja Católica a 1 de Janeiro de 2017. “Se 
a origem donde brota a violência é o co-
ração humano, então é fundamental 
começar por percorrer a senda da 
não-violência dentro da família”, 
escreve Francisco. A mensagem 
sublinha que é na família que 
se aprende que os confli-
tos devem ser superados, 
“não pela força, mas com o 
diálogo, o respeito, a busca 
do bem do outro, a misericórdia 
e o perdão”. “A partir da família, a 
alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando 
para toda a sociedade”, acrescenta. O Papa propõe 
uma ética de “fraternidade e coexistência pacífica” 
entre as pessoas e entre os povos, que abandone a 
“lógica do medo”, olhando com maior atenção para os 
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Festa da Família
reúne a Comunidade

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. Encanta-nos a docilida-
de à vontade de Deus que reconhecemos em Maria e 
em José. Deus pede e a resposta só pode ser “sim”. 
E como seria bom que vivêssemos assim, nos dias 
de hoje. Assim reflectimos e procurámos assumir, no 
passado domingo, dia 18 de Dezembro, com a nossa 
Festa da Família. A celebração decorreu na Capela de 
N. Sra. de Belém, nos Caseirinhos, e reuniu um gru-
po representativo da comunidade paroquial. Quatro 
casais das Bodas de Ouro e um das Bodas de Prata 
quiseram celebrar com todos estas datas jubilares. Na 
mesma celebração, o nosso pároco abençoou quatro 
grávidas e quatro bebés, que nasceram durante este 
ano de 2016. A celebração da Eucaristia decorreu num 
clima animado e festivo, continuando, depois, com um 
lanche-convívio, no salão da Capela.

Liberdade vista por Catequizandos
Ser livre em Cristo é ser livre segundo Cristo; ter li-
berdade até ao começo da liberdade de outra pessoa; 
ser como Cristo, porque Cristo era livre. Seguir o Pai 
foi a Sua escolha e viver sem pecado também. E nós 
também devemos tentar ser assim. Na actualidade, 
todas as pessoas querem ser livres e poder fazer o 
que desejam sem restrições. Serão todas as pessoas 

livres? Na nossa opinião, é possível afirmar que todos 
nós somos livres. Toda a gente é livre de fazer o que 
entende, porém perante algumas situações, o modo 
como agimos pode trazer consequências à nossa vida, 
que por sua vez pode afectar a nossa liberdade. Devi-
do ao facto, ao modo como agimos nos trazer conse-
quências, devemos sempre optar por agir de modo a 
ser verdadeiramente livres, não anulando a liberdade 
dos outros. Como alcançar a verdadeira liberdade? 
No nosso ponto de vista, para alcançar a verdadeira 
liberdade devemos escolher o bem no lugar do mal e 
devemos, também, agir de forma correcta perante a 
sociedade.

Grupo de catequese do 9º ano

Encontro de Natal da 
Escola dos Cursos
de Cristandade
A Escola do Movimento 
dos Cursos de Cristanda-
de levou a efeito, no dia 
passado dia 20 de Dezem-
bro, no Centro Paroquial de Pombal, a sua celebração 
de Natal, com Eucaristia e convívio, com a presença 
dos seus elementos e algum familiar, representantes 
da nossa paróquia e paróquias vizinhas. Foi lembra-
do o Natal e o nascimento do Salvador, que assume a 
nossa humanidade, incarnando, por amor de cada um 
nós. Deus chama-nos à conversão e derrama sobre 
nós as suas bênçãos. Maria é a imagem mais expressi-
va daqueles que esperam e acolhem o Salvador. Maria 
é, pela Sua vida, um sim total à vontade de Deus. Que 
o nosso acolhimento da vontade do Senhor não se re-
duza a belas palavras, mas seja um “sim” decidido e 
generoso. Que cada um possa acolher Jesus Menino 
no coração, deixando que Ele nos habite todos os dias 
da nossa vida. No final da Eucaristia, teve lugar a ceia 
e convívio de Natal. A Escola de Pombal dos Cursos de 
Cristandade deseja a todos um santo e feliz Natal.

Descarregue a novíssima aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal.

Visite Presépio da Igreja do Cardal
A Paróquia de Pombal convida toda a comunidade a 
passar, durante estes dias do Tempo do Natal, pela 
Igreja do Cardal, para visitar o nosso Presépio. O 
Presépio encontra-se na Capela lateral de Nossa 
Senhora do Cardal e tem, como principal atracção, 
além da Sagrada Família, uma cascata de água que 
está permanentemente em movimento. O som da 
água a correr associado ao silêncio da Igreja tornam 
este espaço especial e convidativo à oração e refle-
xão interior. Durante estes dias, passe pela Capela 
de Nossa Senhora do Cardal e aproveite para re-
nascer interiormente na presença das imagens do 
pequenino Jesus Cristo, nosso Salvador, sua mãe, 
Maria, e José, dois exemplos de fidelidade a Deus.
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Santorum celebrou N. Sra. dos Anjos
A Comissão da Capela de San-
torum realizou, no dia 10 e 11 
de Dezembro, a tradicional fes-
ta em Honra de Nossa Senhora 
dos Anjos. Os festejos tiveram 
início no sábado, pelas 18h00, 
com alvorada, seguindo-se o 
tradicional convívio, com a sar-
dinhada. Deu-se, de seguida, 
início ao baile, que foi noite fora. 
No domingo, a alvorada pelas 
nove da manhã, e Missa solene 

em honra de Nossa Senhora dos Anjos, às 14 horas. 
Durante a celebração da Eucaristia, a Comissão hon-
rou Nossa Senhora dos Anjos com um agradecimento, 

pelos bons e menos bons momentos que viveram du-
rante este período de quatro anos. Seguiu-se a venda 
dos bolos do andor e das ofertas, ao toque de acorde-

onistas convidados para o evento. Prosseguiu-se com 
a tradicional sardinhada, seguindo com baile. A festa 
terminou com um fantástico fogo de artifício.

Cláudia Gomes

E quem é o Natal?
A Paróquia de Pombal realizou, no domingo dia 18 de 
Dezembro, na Igreja Matriz, a Festa de Natal do 4º Ano 
da Cateque-
se, com a 
p r e s e n ç a 
de sessenta 
catequizan-
dos, tendo a 
presença de 
um grupo 
significativo 
de pais, que muito nos alegrou. Desde os poemas às 
canções e a uma peça de teatro, incluindo a apresenta-
ção de um presépio vivo, foi apresentado o verdadeiro 
espirito de Natal. Jesus é o 
centro desta grande festa 
e não o pai natal. É preciso 
fazermo-nos pequeninos e 
simples como as crianças 
para entrarmos no Reino 
dos Céus. Mais do que re-
ceber é preciso darmo-nos. 
“Natal quer dizer que nasceu 
Aquele que nos pode dar a 
vida eterna.” Na Sua Palavra 
nos é anunciada esta boa 
notícia, que também os mais 
novos querem anunciar. Foi 
em formas simples e tão bonitas, próprias dos mais 
pequeninos, que a certeza do nascimento de Jesus 
foi anunciada a todos, nesta singela e bonita festa de 
Natal do 4º Ano. 
Agora, é neces-
sário anunciar 
também ao pai, à 
mãe, aos irmãos, 
aos amigos, aos 
colegas, a todos 
quantos se cru-
zarem connosco 
neste tempo do Natal. Queremos dizer a todos que Je-
sus nasceu e está no meio de nós, para sempre.

Mensagem de Natal do Pároco
O Natal é um tempo muito bonito! Um tempo que nos é dado para recentrarmos a nossa vida e deixar que 
Jesus Cristo, o Deus da Vida que não se esgota, ocupe nela um lugar central. Não passemos por este tempo 
sem perceber e assumir que nós somos o presépio mais maravilhoso que existe, aquele onde o Menino quer 
nascer. Este é um mistério insondável do amor de Deus para connosco: faz de nós a Sua morada predilecta. 
Celebrar o Natal é deixar que Jesus nasça no coração de cada um de nós e celebrá-lo juntos. E tudo fazer para 
que o irmão, o amigo, o colega, o conhecido ou o desconhecido que se cruza connosco acolham esta presen-
ça que tudo transforma e renova. Celebrar o Natal é dizer que queremos apreciar e passar pela vida dando 
o nosso melhor; é dizer que queremos deixar que o Autor de todas as coisas potencie e faça frutificar tudo o 
que criou em nós. Celebrar o Natal é dizer que nada e tudo depende de nós: NADA, porque tudo nos é dado; 
TUDO, porque tudo é nosso por herança. Celebrar o Natal é iluminar as nossas palavras, gestos, atitudes e 
posturas com esse amor simples e humilde de que estamos feitos. Celebrar o Natal é sorrir e serenar, porque o 
Menino Deus continua a vir a nós e a dar sentido à nossa existência. Celebrar o Natal é dizer sim a um mistério 
de salvação e de eternidade que nos faz apreciar o nosso tempo e dizer, aqui e agora: EU CREIO. Que seja 
Natal nos nossos corações e à nossa volta! Boas festas a cada um e a cada família da nossa comunidade!

Pe. João Paulo Vaz
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Primeira leitura (Is. 52, 7-10)
Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro 
que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é Rei». Eis o grito das 
tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam 
brados de alegria, porque vêem com os próprios olhos o 
Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de 
alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o 
seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu 
santo braço à vista de todas as nações e todos os confins 
da terra verão a salvação do nosso Deus.

Comentário
Após meio século de exílio em terra estrangeira, o povo de 
Deus sente-se abandonado pelos reis, que haviam causado 
a sua desgraça e, desiludido, não acredita em palavras 
mentirosas. No meio do abatimento ressoa, porém, uma 
palavra de salvação: Deus, o verdadeiro rei, vem, como 
Libertador trazer a paz ao Seu povo. E Jerusalém, cidade 
em ruínas, alegra-se, porque o Senhor a consola. A nossa 
situação é semelhante à de Jerusalém. Prisioneiros de nós 
mesmos e do mal que nos domina, temos necessidade 
de ser salvos, de ser libertados. A verdadeira salvação, 
porém, vem de Deus, através do Seu Servo, Jesus Cristo, 
o Qual, pela Sua Encarnação, pelo Seu aniquilamento e, 
ao mesmo tempo, pela Sua elevação como Senhor e Rei, 
deu louvor a Deus e realizou a libertação total do homem.

Segunda leitura (Heb. 1, 1-6)
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente 
aos nossos pais, pelos Profetas. Nestes dias, que são 
os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro 
de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. 
Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua 
substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. 
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-
Se à direita da Majestade no alto dos Céus e ficou tanto 
acima dos Anjos quanto mais sublime que o deles é o 
nome que recebeu em herança. A qual dos Anjos, com 
efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje 
Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será 
para Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu no 
mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O todos os 
Anjos de Deus».

Comentário
Deus entra na história do mundo, por meio de Seu Filho. 
E esta intervenção dá-se para salvação do mesmo mundo. 
Em tempos passados, manifestara-se pelos patriarcas e 
profetas do Antigo Testamento. Nestes tempos, que são 
os últimos e definitivos (Gal. 4, 4). Deus revela-Se através 
de Seu filho incarnado. Em Jesus, na Sua Pessoa e nas 
Suas Palavras, a Palavra de Deus atinge a sua plenitude, 
em todos os seus aspectos. Embora não faltem pretensos 
salvadores e abundem as promessas de salvação, só 
Jesus é a Palavra definitiva do Pai. E será inútil buscar 
a Deus, senão a partir de Cristo e da Sua mensagem 
evangélica.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 26.Dez | Pinheirinho - Festa de São Vicente - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 30.Dez | Salão Paroquial - Reunião Geral de 
Catequistas (21h00)

:: 31.Dez | Centro Paroquial - Encontro de Natal do 
Grupo de Acólitos (10h00)

:: 01.Jan | Cumieira - Festa de N. Sra. da Ajuda - Missa 
e Procissão (14h00)

:: 01.Jan | Charneca - Festa de Sta. Teresinha - Missa e 
Procissão (15h00)

:: 01.Jan | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

Leitura do Evangelho (Jo 1, 1-18)
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o 
Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo 
se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava 
a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas 
trevas e as trevas não a receberam. (...) O Verbo era a luz 
verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. 
Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não 
O conheceu. Veio para o que era seu e os seus não O 
receberam. Mas àqueles que O receberam e acreditaram 
no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 
Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 
Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua 
glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, 
cheio de graça e de verdade. João dá testemunho d’Ele, 
exclamando: «É deste que eu dizia: ‘O que vem depois de 
mim passou à minha frente, porque existia antes de mim’». 
Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos 
graça sobre graça. Porque, se a Lei foi dada por meio de 
Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus 
Cristo. A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigénito, 
que está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.

Comentário
Neste hino, em que se encerra todo o mistério do Natal, 
S. João faz-nos meditar sobre as relações misteriosas 
e íntimas, que unem o Verbo ao Pai. Ao mesmo tempo, 
diz-nos como o Verbo Se foi manifestando ao mundo: em 
primeiro lugar, através da criação; depois, pela revelação 
feita ao povo de Israel; finalmente, pela Encarnação, 
«fazendo-Se Carne e habitando entre nós». Esta Vinda da 
Palavra na nossa carne é a prova de que «Deus é Amor» e 
quer ter a Sua habitação no meio de nós.


