
Ao Deus poderoso
Senhor Jesus, tantas vezes contemplo a certeza do 
Teu poder e da Tua força. Tu és um Deus poderoso, 
que tudo podes, porque és amor. Tu és o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo e dás a vitória 
aos que em Ti confiam. Tu és fiel à Tua benevolên-

cia para com aqueles que amam e observam os mandamentos. Que 
bom é poder viver com esta certeza: Tu és fiel e derramas sobre mim, 
pelo Teu Espírito, o poder do Teu amor, se e quando eu sou capaz de 
amar e seguir, na vida, a lei que vem de Ti. E é isso que, hoje, quero 
pedir: que eu seja fiel no amor, que cumpra os mandamentos, que abra 
o meu coração a este estilo de vida, para poder entrar em comunhão 
conTigo e receber a Tua força, o Teu poder; que me deixe encher, em-
papar pelo Teu Espírito, para sair vitorioso sobre o pecado e a morte, 
com a Tua força, que Se manifesta em mim no poder do meu amor. 
Eu quero viver assim e ser sempre testemunha do Teu poder, do Teu 
amor, da Tua fidelidade e lealdade. Faz-me caminhar assim, meu Senhor. 
Aumenta, em mim, o desejo de viver como Tu, Jesus. Só em Ti encontro a 
vida nova. Quero, ainda, louvar-Te e bendizer-Te com as minhas palavras, os meus gestos, o meu sorriso, o meu 
acolhimento e o meu trabalho. Que tudo isto seja muito bom, porque a Ti o entrego. Louvado sejas, Senhor!

Filarmónica organiza Festas de Sto. Amaro
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ranchos da freguesia de Pombal: Pombal, Barrocal e 
Guístola. Pelas 18h00, deverá ser entregue o ramo 
aos novos mordomos da festa. A Filarmónica Artística 
Pombalense decidiu organizar a edição deste ano, no 
âmbito da celebração dos seus 150 anos. Segundo 

Carla Longo, Presidente 
da Direcção, a origem 
das bandas filarmóni-
cas está associada à 
animação de festas e 
romarias. “Logo, faz 
todo o sentido organizar 
uma das festas mais an-
tigas da cidade”. Para 
organizar as festas e 
para preparar um pro-
grama mais arrojado, 
a filarmónica recebeu 
apoio financeiro do Mu-
nicípio de Pombal e da 

Caixa Agrícola (parceiro institucional). No entanto, os 
apoios não são suficientes e Carla Longo espera que 
a comunidade visite as festas e colabore dentro das 
possibilidades de cada um, através de rifas e outros 
produtos que estarão à venda no recinto das festas.

A Filarmónica Artística Pombalense organiza a edição 
deste ano das festas em honra de Sto. Amaro. Uma 
das festas religiosas mais importantes da cidade de 
Pombal teve início na sexta-feira passada e encerra, 
hoje, com as celebrações religiosas, seguidas das 
tradicionais actividades 
de âmbito cultural. As-
sim e depois de um 
fim-de-semana com 
muita animação, numa 
tenda montada em fren-
te à Igreja Matriz, as 
festividades atingem o 
seu momento alto com 
a celebração da Euca-
ristia em honra de Sto. 
Amaro. Esta celebração 
foi agendada para as 
10h30 e presidida pelo 
nosso pároco, Pe. João 
Paulo. Seguiu-se a Procissão até à Capelinha do San-
to. Depois das celebrações religiosas, as acções de 
âmbito recreativo. O início da tarde será animado por 
concerto da Banda Filarmónica organizadora. Segue-
se o Festival de Folclore com a participação dos três 
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Ultreia do MCC
Estamos a dar início a mais um ano civil e, com ele, 
ainda ressoam, nos nossos corações, sentimentos 
de paz e de alegria. Um Menino nos foi dado, dizia o 
Sérgio, que coordenou esta Ultreia. Depois das boas 
vindas e desejos de um santo ano, repleto do Amor de 
Deus e ao próximo, seguiram-se os momentos de re-
flexão, partilha e vivência. “Ao sairmos daqui, não po-
demos de deixar de ir para nossas casas afirmar o que 
vimos e ouvimos”. A primeira intervenção da noite foi a 
da Estrela. A nossa irmã partilhou com os presentes a 
sua vivência, ao longo dos 26 anos após o Cursilho. O 
curso veio completar a construção iniciada na família, 
durante a sua juventude. O ”tripé” sustentou a sua per-
severança. “Quando vim do meu cursilho, não calcei as 
pantufas. Entreguei-me ao serviço do Senhor”. “Tenho 
sentido que a fé é um dom precioso”, dizia a Estrela. 
“É como uma fogueira. Para a manter acesa e a dar 
calor, não posso deixar de pôr, de tempos a tempos 
uma cavaca, para que a fogueira não se apague”. No 
final, o nosso pároco, o Pe. João Paulo recordou aos 
presentes o período que ainda estávamos a viver, o 
tempo de Natal. “Nasceu para nós o Emanuel: o Deus 
connosco”. “Estes momentos aqui partilhados são coi-
sas bonitas da nossa conversão. Deus quer fazer parte 
da nossa vida, quer estar connosco no nosso coração, 
para que a nossa conversão nos configure com Ele. 
Quando fazemos o nosso encontro pessoal com Cris-
to, não podemos de deixar de estar com Ele. Nesse 
momento, experimentamos a plenitude. Ao nos encon-
trarmo com Cristo, já nada mais queremos. É essa a 
vontade de Deus”. Nós podemos esquecer Cristo mas 
Ele nunca se esquece de nós.

Helena Cabral

Catequizandos da Estrada preparam
Presépio
Pelo segundo ano consecuti-
vo, catequizados, catequistas 
e comunidade Estradense 
prepararam o presépio pro-
gressivo. É com atividades 
desta importância que a co-
munidade cada vez mais se 
reúne. O presépio progressivo 
foi feito, semanalmente, com 
a colocação das imagens cor-
respondentes ao Evangelho. 
O presépio só ficou completo a semana passada com 
a visita dos Reis Magos ao menino Jesus.

Grupo da Catequese

Ainda o Mercado de Natal
No passado mês 
de Dezembro, 
decorreu o Mer-
cado de Natal, 
evento no qual 
participou a cate-
quese do 10º Ano 
de catequese da 
Paróquia de Pom-
bal, representada 

pelos catequistas da cidade deste ano de catequese, 
bem como de algumas Capelas da nossa Paróquia, 
conjuntamente com os respetivos adolescentes, que, 
com a preciosa ajuda dos pais, amigos e outros familia-
res, tornaram as tardes deste evento bem mais doces 
e agradáveis, com as maravilhosas iguarias que prepa-
raram e trouxeram, incluindo legumes e frutas. A todos 
os que com a sua presença os ajudaram, lanchando 
e levando para suas casas alguns dos bens que jun-
to deles adquiriram, em nome de todos, um enorme 
muito obrigado. À Câmara Municipal de Pombal, o 
nosso muito obrigado pelo convite e por nos permitir 
participar.

Catequese do 10º Ano

Terceiro encontro da EPP do 1º ano
A Escola Paroquial de Pais do 1º ano realizou o seu 3º 
encontro, na semana passada. Estes encontros orien-
tam os pais sobre os temas que os filhos aprendem em 
cada uma das suas sessões da catequese semanal. O 
encontro foi orientado pela Coordenadora do 1º Sector, 
a catequista Olívia, e foi um bonito momento de refle-
xão sobre a importância da família no crescimento e 
educação de uma criança. E, tal como acontece com 
as nossas famílias, também Jesus teve a sua e res-
peitou a educação transmitida pelos seus pais: José e 
Maria. O próximo encontro está agendado para o dia 
7 de Fevereiro.

Catequese oferece bens ao
Convento do Louriçal
Durante a tarde do passado sábado, dia 7 de Janeiro, 
véspera da Epifania do Senhor, um grupo de catequis-
tas da Paróquia de Pombal, deslocou-se ao Convento 
do Louriçal, a fim de entregar à comunidade de Cla-
rissas deste convento parte dos bens angariados com 

a campanha 
da “catequese 
solidária”, na 
pessoa da Ma-
dre Superiora, 
Irmã Fátima, 
que agradeceu 
profundamente 
o gesto. A to-
dos os que não 
ficaram indife-

rentes a esta campanha o nosso muito obrigado. Ficou 
a promessa de efectuar uma visita dos nossos grupos 
de catequese do 3º Sector ao convento e serem re-
cebidos por algumas das irmãs que, neste momento, 
lá residem. Nas próximas semanas, prevê-se que se 
entreguem bens à Conferência S. Vicente de Paulo. A 
entrega aos vicentinos foi adiada por mais algumas se-
manas, porque ainda estão a chegar bens à Paróquia 
no âmbito desta campanha.

Helena Maximino
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Jovens voluntários

Testemunhos

Os jovens da Paróquia de Pombal que este ano rece-
bem o Sacramento da Confirmação iniciaram, no mês 
passado, a sua caminhada final até ao grande dia. Por 
sugestão do nosso pároco, há dois anos que o habitual 
retiro foi complementado com acções de voluntariado 
em dois estabelecimentos de saúde: Centro de Apoio 
a Deficientes João Paulo II e Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel (Irmãs Hospitaleiras) de Condeixa-a-No-
va. Os primeiros voluntários já viveram a sua experi-
ência e contaram-nos através de testemunhos como 
se sentiram e como viveram os três dias na compa-
nhia dos utentes das referidas instituições. O Centro 
de Apoio a Deficientes Profundos João Paulo II, em 
Fátima, tem já uma vasta experiência no apoio a pes-
soas portadoras de deficiência. Criado em 1989, tem 
capacidade para acolher 192 residentes. Os residen-
tes têm idades entre os três e 65 anos. No âmbito da 
saúde, o centro dispõe de um serviço de reabilitação, 
cujo trabalho incide sobre aspetos como a funcionali-
dade, a autonomia, a participação, as capacidades e o 
desempenho dos residentes. A Bruna e a Rita de Pom-
bal foram duas jovens que escolheram esta instituição 
para fazerem o seu voluntariado. A sua estadia ficou 
marcada pelas novas amizades que fizeram com al-
guns utentes. Empenhadas nas tarefas que lhes foram 
incumbidas (fazer camas, servir o almoço e arrumar a 
loiça), estas jovens aproveitavam os momentos livres 

para conversar e passear os doentes pelos corredores 
da instituição. O tempo não permitiu saídas à rua. O 
carinho e amor que sentiram dos utentes foi aquilo que 
as marcou mais. Questionadas sobre as situações que 
as impressionaram, ambas responderam que ficaram 
comovidas com a idade: “Eles pareciam ter menos ida-
de que a real”. A outra instituição que acolhe os jovens 
de Pombal é a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, 
em Condeixa-a-Nova. Fundada em 1959, é um dos 
doze estabelecimentos de saúde geridos pelo Instituto 
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 
A instituição tem por missão prestar cuidados diferen-
ciados e humanizados em saúde, sobretudo em saúde 
mental e psiquiatria, com respeito pela individualidade 
e sensibilidade do utente, numa visão humanista e in-
tegral da pessoa. A Diana foi uma das jovens que es-
colheu esta instituição. A Diana acordava todos os dias 
às 07h30 e fazia as suas orações em comunidade. O 
trabalho destes voluntários incidia na cozinha. Apenas 
auxiliavam as cozinheiras. Durante o período da tarde, 
tinham algum contacto com os utentes. O período noc-
turno era dedicado à oração e ao lazer. Tal como acon-
teceu com as amigas, Diana também sentiu que estava 
perante pessoas muito meigas e muito amorosas que 
apenas são um pouco diferentes e dependentes. “Mas, 
são pessoas que sentem e amam o seu semelhante 
como nós.”

“O voluntariado para mim, é uma forma de me tornar 
uma pessoa melhor. O voluntariado também é, em mi-
nha opinião, uma das características necessárias para 
um verdadeiro cristão. Afirmar ser um bom cristão e 
não ajudar os outros não existe.”

Ricardo Marques

“Como cidadãos que somos, temos o dever de aju-
dar quem mais precisa. Para mim, fazer voluntariado 
é mostrar gratidão pelo que tenho e posso deixar de 
ter. Sinto que posso salvar vidas e é a realidade, pelo 
investimento que faço no voluntariado em prol da co-
munidade nas campanhas em que participo. Não preci-
samos dar muito; com pouco se faz muito.”

Leonor França

“Para mim, voluntariado é dedicar o nosso tempo para 
a felicidade dos outros. Na primeira vez que fiz volun-
tariado, confesso que fiquei um pouco nervosa: Mas, 
depois de ter feito, apercebi-me de quão emocionante 
é.  O voluntariado é muito importante. Todos devíamos 
experimentar, uma vez que fosse.”

Ana Gonçalves

“O voluntariado ensina-nos que devemos ser uns para 
os outros. Como comunidade unida, devemos contri-
buir para o bem de todos. Cada comunidade deve ser 
como um corpo que precisa de todas as partes para 
funcionar bem. Sendo voluntários, ajudamo-nos  mu-
tuamente.”

Margarida Patusco

“O voluntariado é uma experiência que recomendo, não 
só a jovens mas também a adultos. Gostaria muito de 
repetir cada momento que passei a ajudar os outros. 
Já participei em várias experiências de voluntariado e 
todas me tocaram muito.”

Diana Lourenço

“A minha experiência como voluntário tem sido bastan-
te enriquecedora. Considero que, com todos os volun-
tariados que fiz, me tornei uma pessoa mais aberta, 
feliz, disposta a partilhar e consciente da realidade em 
que vivem muitas pessoas.”

Tiago Santos

“Para mim, ser voluntária é muito importante: dedicar 
o nosso tempo a ajudar pessoas que mais precisam. 
Devemos participar em cada voluntariado de livre ini-
ciativa, aceitar cada desafio. Ficamos com outro ponto 
de vista de como é a vida e de como a saber aproveitar 
melhor. A palestra sobre voluntariado foi bastante inte-
ressante e gostei.”

Lúcia Domingues

“O voluntariado não é só ajudar as pessoas: é uma for-
ma de nos sentirmos bem connosco próprios. Todas as 
experiências de voluntariado em que participei, sendo 
todas diferentes, todas tiveram um impacto positivo em 
mim. O voluntariado faz-nos ver o mundo com outros 
olhos. Os jovens que fazem voluntariado, aprendem a 
ser mais responsáveis.”

Adriana Vieira
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Primeira leitura (Is. 49, 3.5-6)
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem 
manifestarei a minha glória». E agora o Senhor falou-me, 
Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de 
mim o seu servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir 
Israel junto d’Ele. Eu tenho merecimento aos olhos do 
Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me então: «Não 
basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de 
Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. Vou fazer 
de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue 
até aos confins da terra».

Comentário
A liturgia da Palavra deste Domingo refere-se ainda à 
manifestação do Senhor, celebrada no Tempo de Natal, 
particularmente na solenidade da Epifania. Esta primeira 
leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo de Deus” do 
profeta Isaías. Este “Servo de Deus”, que vem a identificar-
Se com o Senhor Jesus, é por Deus escolhido para levar 
a luz da palavra de Deus não apenas ao povo de Deus, 
mas a todos os povos, para a todos trazer à unidade de um 
só povo, que é afinal a sua Igreja. Mas esta luz só poderá 
iluminar os que olham para o Senhor com a fé que lhes 
vem da Palavra de Deus. 

Segunda leitura (1 Cor. l, 1-3)
Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo 
de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que 
está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo 
Jesus, chamados à santidade, com todos os que invocam, 
em qualquer lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso: A graça e a paz de Deus nosso Pai 
e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Comentário
Começamos a ler a Primeira Epístola aos Coríntios. Hoje 
quase nos limitamos à dedicatória muito desenvolvida, 
como era costume naquele tempo. Mas logo aí se podem 
encontrar grandes afirmações da fé cristã, que depois 
serão desenvolvidas ao longo de toda a carta. Toda a 
vida cristã é fruto do chamamento de Deus à fé: foi assim 
com Paulo, é assim com todos os cristãos. Para todos, 
o chamamento à fé é dom gratuito de Deus, portador de 
paz. Com esta introdução, todos ficamos a sentirmo-nos 
destinatários da epístola, da qual este ano apenas leremos 
a primeira parte.

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 29-34)
Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu 
encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo. É d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim 
vem um homem, que passou à minha frente, porque era 
antes de mim’. Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se 
manifestar a Israel que eu vim baptizar na água». João deu 
mais este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do 
Céu como uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não 
O conhecia, mas quem me enviou na baptizar na água é 
que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 15.Jan | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (18h00)

:: 17-19.Jan | Seminário Maior, Coimbra - Jornadas de 
Formação Permanente (10h00 às 17h30)

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

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

:: 19.Jan | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

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

:: 19.Jan | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Visitadores (21h00)

:: 21.Jan | Festa da Catequese (15h00)

descer e permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. Ora, 
eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus».

Comentário
Um dos testemunhos que manifesta Jesus como o Messias 
é o de João Baptista. Ele apresenta-O como o “Cordeiro de 
Deus”. O símbolo do Cordeiro reúne duas passagens do 
Antigo Testamento, aplicando-as a Jesus: a do “Servo de 
Deus” (I leit.), que carrega com o pecado do mundo (Is 53, 
7), e a do cordeiro pascal, que é imolado para tirar o pecado 
do mundo. Uma e outra coisa o é o Senhor. Descendo à 
água entre os pecadores, Ele humilha-Se, assumindo a 
situação da nossa natureza de homens pecadores; uma 
vez ungido pelo Espírito Santo, Ele torna-Se fonte desse 
mesmo Espírito para todos os que são baptizados em seu 
nome.

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral

Descarregue a novíssima aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows


