
Uma luz resplandece
Jesus manifesta-Se a todos os 
povos da terra. Esta é uma certe-
za celebrada na Epifania do Se-
nhor. Ele é a luz que havia de vir 
ao mundo, uma luz que se acende 

no meio da noite e que atrai a si todos os povos. Uma 
luz que atrai cada um de nós, de um brilho intenso e 
sem igual. Uma luz que ilumina o nosso caminho e nos 
conduz ao encontro da vida definitiva. Este é um mis-
tério de amor. Deus nos salva, porque o Seu amor por 
nós é sem medida; por isso, a luz que é Jesus tinha 
e tem de brilhar no meio do mundo. Deus nos ama. 
Sejam quais forem as voltas que a história dá, sejam 
quais forem as partidas que a vida nos prega, sejam 
quais forem as nossas decisões, Deus está lá, vivo e 
presente, acompanhando-nos, fazendo de nós o Seu 
Povo, os Seus filhos, e oferecendo-nos a vida defini-
tiva. Esta “fidelidade” de Deus aquece-nos o coração 
e renova-nos a esperança. Caminhamos pela vida de 
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cabeça levantada, confiando no amor infinito de Deus 
e na Sua vontade de salvar e libertar o homem. Tudo 
se concretiza e acontece com o nascimento de Jesus. 
A luz vence a escuridão, o amor vence o pecado, a vida 
vence a morte. Jesus dá ao mundo um rosto mais bri-
lhante de vida e de esperança. Essa luz tem de brilhar 
em nós, em cada momento e, através de nós, tem de 
atingir o mundo e o coração dos nossos irmãos e trans-
formar tudo numa nova realidade. Deus conta connos-
co e este é, definitivamente, outro mistério: Deus conta 
com a nossa pobreza, com a nossa pequenez, com 
a nossa limitação para nos fazermos luz, em Cristo, 
para o mundo, para cada homem e mulher com quem 
nos cruzamos. Os “magos” representam os homens de 
todo o mundo que vão ao encontro de Cristo, que aco-
lhem a proposta libertadora que Ele traz e que se pros-
tram diante d’Ele. É a imagem da Igreja – essa família 
de irmãos, que aderem a Jesus, que O reconhecem 
como o seu Senhor e que O anunciam depois.

menal para o aprofundamento da fé dos batizados”, “A 
Sinodalidade, modo de ser Igreja” e “A liderança ao 
serviço da Igreja sinodal”. Para além do padre An-
tonino Romano, as jornadas contam com intervenções 
dos padres Rui Alberto e Nuno Santos. O Pe. Rui Al-
berto, delegado para a comunicação social da Provín-
cia Portuguesa dos Salesianos, irá abordar os temas 
“As linguagens: comunicar a fé no mundo de hoje” e 
“Os contextos das novas comunicações tradicionais”. 
Por seu lado, o reitor do Seminário Maior, Pe. Nuno 
Santos, apresentará o projecto de requalificação e ma-
nutenção do edifício. Como é hábito, a conclusão será 
da responsabilidade de D. Virgílio, Bispo de Coimbra, 
no último dia das Jornadas. Esta formação é aberta a 
todos os leigos activos da Diocese. Os interessados da 
Paróquia de Pombal deverão fazer a sua inscrição o 
mais breve possível no Cartório Paroquial.

As Jornadas de Formação Permanente da Diocese 
de Coimbra realizam-se de 17 a 19 de Janeiro, no 
Seminário Maior, e têm como tema “A comunicação 
da fé - instrumentos, linguagens e metodologias”. A 

organização (Secretariado Diocesano de Coordena-
ção Pastoral) convidou, como conferencista principal 
desta atividade formativa, o padre salesiano Antonino 
Romano, professor na Universidade Pontifícia Salesi-
ana, em Roma. O sacerdote italiano vai falar, nos três 
dias, sobre “A Comunicação da fé”, “A história como 
lugar da fé”, “A iniciação da fé crista: Catecumenado 
e RICA para os não batizados”, “Metodologia catecu-
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Proposta do SDEC
Dado que, no ano de 2017, vamos celebrar o cente-
nário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, 
vimos fazer, aos catequizandos, pais e catequistas, 
uma proposta de oração para os dias 13 de cada mês, 
de Janeiro a Maio. Assim, propomos que, no dia 13 
de cada mês, se reze, sucessivamente, uma dezena, 
duas, três, quatro, de modo que, no dia 13 de Maio, 
se reze todo o terço. Podem envolver-se as famílias 
das crianças e pedir-lhes que rezem em casa, com os 
filhos, nesse dia. Pode organizar-se um encontro de 
oração na igreja, nesse dia, com as crianças e com a 
comunidade. Que se encontre a melhor forma de pôr 
em prática, mas desejávamos que todos os centros de 
catequese promovessem este momento de oração, no 
dia 13 de cada mês, e que sentissem o desejo de o fa-
zerem, tal como os pastorinhos tinham de se deslocar 
à Cova da Iria nesse dia.

Secretariado Diocesano da Educação Cristã

D. Virgílio defende
uma sociedade mais justa
O Bispo de Coimbra afirmou que a celebração do Natal 
deve inspirar políticas centradas na família e na defesa 
da vida, para promover uma sociedade mais justa e 
solidária. “É necessário que as diferentes comunida-
des e as sociedades promovam adequadas políticas 
familiares, que favoreçam a afirmação da dignidade do 
casamento entre o homem e a mulher, que promovam 
a vida desde a conceção até ao seu ocaso natural”, 
apelou D. Virgílio Antunes, na homilia da Missa da so-
lenidade do Natal. Perante centenas de pessoas reu-
nidas na Sé Nova, o bispo de Coimbra defendeu ainda 
a necessidade de uma regulação “equilibrada” dos 
tempos de trabalho, de lazer e de ocupação familiar, 
“que estipulem de forma justa os salários capazes de 
fazer face às condições de vida digna do agregado fa-
miliar”. “Não se pode mudar o mundo sem se promover 
a dignificação das famílias, na fidelidade ao desígnio 
amoroso de Deus. Não se pode mudar o mundo sem o 
impregnar do espírito do Natal, ou seja do desejo que 
Deus manifesta de proporcionar a todos a salvação e 
a vida feliz”, acrescentou. D. Virgílio Antunes pediu à 
comunidade católica que promova um “sério investi-
mento” na proclamação da família “originada no ma-
trimónio e nascida no amor, como um realidade boa e 
bela”. “Que cada um de nós e cada uma das nossas 
famílias seja um testemunho vivo da grandeza do amor 
de Deus, que é família e nos oferece os caminhos da 
felicidade e da salvação através da família”, concluiu.

Agência Ecclesia

Encontra a proposta para o dia 13 de Janeiro 
em:

www.paroquiapombal.pt

Capela dos Vicentes oferece presentes
A Comissão da Capela dos Vicentes, cumprindo uma 
tradição que vem de trás, ofereceu presentes de Natal 
aos seus catequizandos. A oferta decorreu uma sema-
na antes do dia de Natal, no final do primeiro período 
da Cateque-
se, durante 
a Celebração 
da Palavra, 
presidida por 
Leonel Ga-
meiro. Todos 
os anos, a 
C o m i s s ã o 
da Capela 
p r e s e n t e i a 
as crianças e jovens com pequenas lembranças. Este 
ano não foi excepção e o presente foi bastante doce: 
uma caneca cheia de chocolates. No total, foram dis-
tribuídos mais de 50 presentes. Uma semana depois, 
a Capela dos Vicentes voltou a estar em festa, com a 
tradicional Festa das Alminhas. A Eucaristia foi presi-
dida pelo Pe. Paulo Simões. A homilia do sacerdote 
incidiu na importância da solenidade do Natal para 
todos os católicos e a preocupação que devemos ter 
em deixar nascer Jesus no nosso coração. O dia de 
festa terminou com um lanche oferecido pelo mordomo 
a toda a comunidade local. Na ementa constava porco 
no espeto e as tradicionais merendeiras. E, por último, 
convidam-se todas as pessoas a passar pelos Vicen-
tes e visitar o presépio construído pelos catequizandos 
do 10ºano. Os mesmos jovens também foram respon-
sáveis pela coroa de Advento.

Gilberto Neves

Jovens do 10º ano no Mercado de Natal
Os jovens que este ano completam a sua preparação 
para receberem o Sacramento do Crisma participa-
ram no Mercado de Natal, organizado pelo Município 
de Pombal. Alguns dos adolescentes que frequentam 
a Catequese (Cidade e Capelas) desenvolveram ac-
tividades de angariação de fundos, para as acções 
propostas pela Paróquia, nomeadamente o retiro de 
preparação para o Crisma. Os jovens, com a colabora-
ção dos respectivos catequistas, venderam bolos, sal-
gados, bolachas, café e muitos outros produtos, com a 
finalidade de reduzir as despesas com as actividades 

propostas. O em-
penho dos jo-
vens e dos pais 
permitiu realizar 
uma quantia de 
dinheiro que 
será dividida por 
todos os partici-
pantes. Um dos 

grupos de jovens aproveitou a ocasião para evange-
lizar, com pequenas frases retiradas do catecismo do 
10º ano. “Senhor, Tu és a nossa esperança, o roche-
do que sustenta a nossa vida” e “Pai, guarda no Teu 
amor todos aqueles que nos comunicam Jesus” foram 
algumas das muitas frases transmitidas pelos jovens 
catequizandos.
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Festa da Família
No passado dia 18 de Dezembro, teve lugar, na Capela 
da Senhora de Belém, a Festa da Família, Jubileu dos 
casais, benção das grávidas e dos filhos nascidos este 

ano, conforme se vem realizando há vários anos. A 
celebração foi presidida pelo nosso pároco e decorreu 
num ambiente muito acolhedor, a qual se iniciou com 
Sr. Padre a dirigir-se aos casais que festejaram 25 e 50 
anos de matrimónio, lembrando-os que a caminhada 
da vida em casal é para continuar sempre com a mes-
ma firmeza. Aos vários casais presentes a quem Deus 

concedeu o dom de serem pais durante este ano, o 
nosso pároco dirigiu palavras de afecto e estímulo, na 
sua missão de educadores, e fez questão de agarrar 
as crianças uma por uma, apresentando-as com muita 
alegria à comunidade que participou na celebração. Às 
várias senhoras grávidas presentes, o nosso pároco 

felicitou-as por terem aceite este dom de Deus e terem 
dito sim ao milagre da vida; e apelou a todas mulheres 
para que digam sempre sim à vida que se gera no seu 
ventre. No decorrer da celebração foi notória a alegria 
com que o Sr. Pe. João Paulo Vaz viveu a celebração, 
que a todos contagiou. No final convidou os presentes 
a darem graças a Deus pelos dons da vida. A festa ter-
minou com um lanche partilhado no salão de festas.

P´la Equipa da Pastoral Familiar
Arminda e António Martins

Catequistas fazem Balanço
do 1º Período
Os catequistas da Paróquia de Pombal reuniram, na 
última sexta-feira do ano passado, dia 30 de Dezem-
bro, para fazerem um breve balanço da actividade 
desenvolvida durante o 1º período de Catequese. O 
encontro realizou-se no salão paroquial e foi presidi-
do pelo nosso pároco, Pe. João Paulo. O sacerdote 
explicou aos presentes que entendeu marcar este en-

contro intercalar, como já tinha acontecido no ano pas-
sado, para conhecer os problemas, mas também as 
experiências positivas de cada grupo. Habitualmente, 
os catequistas encontravam-se só no início e no final 
do ano. Assim, com esta reunião existe a possibilida-
de de limar algumas arestas (onde elas existam). De 
uma maneira geral, o ano está a decorrer sem gran-
des problemas, à excepção de alguns grupos cuja in-
disciplina dos catequizandos é uma constante. O uso 
abusivo dos telemóveis e as conversas paralelas são 
alguns dos problemas com que os catequistas se de-
param. Porém, também existem grupos-modelo, que 
funcionam como um “todo”. Dar a oportunidade dos ca-
tequizandos preparem as catequeses ou a promoção 
de acções extra-catequese foram exemplos apontados 
por alguns catequistas como experiências muito positi-
vas. No final, o pároco procurou esclarecer as dúvidas 
colocadas e lançou alguns desafios aos catequistas. 
Estes “formadores da fé” foram convidados a partici-
par nas Jornadas de Formação Permanente da Dioce-
se, já neste mês de Janeiro, e em outras actividades 
propostas pela Diocese. Foram também desafiados a 
preparar a vinda do Santo Padre a Fátima, no próximo 
mês de Maio, promovendo, mensalmente (no dia 13 
de cada mês), a oração das dezenas do terço. A ideia 
partiu do SDEC e é dirigida a todos os catequistas, ca-
tequizandos e pais da Diocese.

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.
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Primeira leitura (Is. 60, 1-6)
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou 
a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a 
noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre ti 
levanta-Se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações 
caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. 
Olha ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; 
os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são 
trazidas nos braços. (...) Virão todos os de Sabá, trazendo 
ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor.

Comentário
Como uma cidade, construída sobre um monte, atrai o 
olhar de todos, ao ser iluminada pelo sol nascente, assim 
Jerusalém, iluminada pelo Nascimento de Jesus, atrai a si 
todos os povos, mergulhados na noite do pecado. Será, 
porém, na Igreja, nova Jerusalém, que Deus reunirá todos 
os homens, para lhes dar a salvação. 

Segunda leitura (Ef. 3, 2-3a.5-6)
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus 
me confiou a vosso favor: por uma revelação, foi-me dado 
a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, 
ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como 
agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos 
apóstolos e profetas: os gentios recebem a mesma 
herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e 
participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por 
meio do Evangelho.

Comentário
S. Paulo, descrevendo o plano salvífico de Deus, proclama 
que todos os homens são chamados, igualmente, a ser 
herdeiros da Promessa. Todos são chamados a formar 
o verdadeiro Israel e a constituir um só Corpo – o Corpo 
Místico de Cristo – restabelecendo-se assim o plano 
primitivo de Deus, um projecto de unidade e amor.

Leitura do Evangelho (Mt. 2, 1-12)
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei 
Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos 
do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes 
ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do 
povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles 
responderam: «Em Belém da Judeia, porque assim está 
escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de 
modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, 
pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu 
povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os 
Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo 
em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os 
a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-me, 
para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-
se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no 
Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 08.Jan | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

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

:: 10.Dez | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º Ano (21h00)

:: 10.Dez | Centro Paroquial - Reunião da Equipa da 
Pastoral Familiar (21h00)

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

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

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

:: 14.Jan | Centro Paroquial - ITER (16h30)

:: 14.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 14.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para o Baptismo (19h00)

:: 14.Jan | Salão Paroquial - Encontro Sinodal da 
Catequese de Adultos (21h00)

:: 15.Jan | Igreja do Cardal - Eucaristia e Procissão em 
honra de Sto. Amaro (10h30)

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

:: 15.Jan | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (18h00)

estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. 
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, 
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não 
voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra 
por outro caminho.

Comentário
Frente ao mistério do Nascimento de Jesus, S. Mateus 
procura, sobretudo, contemplá-Lo à Luz do primeiro 
encontro do mundo pagão com o Salvador, de que os 
magos são as primícias e os representantes. Sublinhando, 
de modo expressivo, a universalidade da mensagem 
cristã, dirigida a todos os homens, o evangelista mostra 
como na visita dos Magos se realizam as profecias do 
Antigo Testamento.


