
Jesus e o Reino
Jesus, ao terminar a etapa da Sua 
preparação, lança-se na etapa do 
anúncio do Reino. Ele vive em Si 
mesmo a certeza de que a chega-
da do Reino de Deus está ligada 

à Sua pessoa. E por isso associa às Suas palavras 
o convite à conversão, à mudança das mentalidades, 
dos valores, da postura diante da vida. Jesus nos vai 
pedindo que orientemos, progressivamente, as nossas 
vidas para Deus, que equacionemos tudo, de modo 
a que Deus e os Seus valores estejam no centro da 
nossa atenção e da nossa existência. Aceitar Deus na 
nossa vida significa deixar que Deus ocupe, em nós, o 
lugar que Lhe compete, o lugar central e fundamental. 
Os primeiros discípulos aceitaram esta radicalidade e 
por ela condicionaram as suas opções: renunciaram a 
tudo para seguir Jesus; responderam positivamente ao 
chamamento, optaram pelo Reino e pelas suas exigên-
cias e tornaram-se testemunhas da vida e da salvação 
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que Cristo veio trazer aos homens. Jesus concretiza 
os nossos sonhos e desejos de paz e felicidade. Con-
templar o anúncio de Jesus é contemplar uma incrível 
história de amor, protagonizada por um Deus que nun-
ca pára de nos oferecer oportunidades de realização e 
de vida plena. Por isso é tão importante refazer a nossa 
existência à luz do que Jesus nos ensina. Assim, Deus 
ocupará o primeiro lugar na vida do homem. Have-
mos de deixar os nossos egoísmos, colocar o nosso 
olhar nos irmãos e suas necessidades, renunciar ao 
comodismo que não nos permite o compromisso com 
os valores do Evangelho, deixar a auto-suficiência e 
sair do isolamento, procurando fazer da vida um tempo 
de relação, um dom e um serviço aos outros. Então: 
vivamos com a certeza de que Jesus nos chama e 
nos propõe o Reino; tenhamos a coragem de aceitar 
o chamamento de Jesus e de fazer do Reino a nossa 
prioridade; e acolhamos a missão que Jesus nos confia 
de construirmos o Reino de Deus no mundo.

Vaz e o Rancho Folclórico da Guístola. Lembramos que, 
durante a tarde, haverá sorteio de vários prémios, ofereci-
dos por varias lojas da nossa cidade, bem como por alguns 
particulares. Os prémios foram cedidos pelas seguintes en-
tidades: Agência de viagens – Julia Liberal; João Paulo Vaz; 
Coro Municipal Marquês de Pombal; Mercearia da Praça/
Culnatur; Salão de Cabeleireira “Krisbel”; Farmácia Paiva e 
Centro Terapêutico de Pombal.

A Festa da Catequese da Paróquia de Pombal, 
inserida nas celebrações do Dia do Catequista, 
realiza-se, neste domingo, no Pavilhão das Ac-
tividades Económicas. A festa está agendada 
para as 15h00 e inspirou-se numa das frases 
mais conhecidas de São Paulo: “Ai de mim se 
não evangelizar”. O evento foi criado pelos Cate-
quistas, há três anos atrás, com o objectivo de 
angariar fundos para a Catequese da Paróquia. 
Para isso, muito têm contribuído catequistas, 
pais e Capelas, que oferecem generosamente 
bens que são vendidos, durante as actividades 
culturais. Na edição deste ano, esperam-se os 
tradicionais legumes e outros produtos dos nos-
sos agricultores, assim como os doces e salga-
dos caseiros. Para acompanhar, teremos o café 
da avó, jeropiga e outras bebidas. A festa é di-
rigida a toda a comunidade paroquial de Pombal. 
Por isso, se ainda não sabe como ocupar a sua 
tarde, aceite o convite dos catequistas e catequi-
zandos e visite a nossa festa, no Pavilhão das 
Actividades Económicas. O evento será animado 
pelas concertinas de Pombal, representações te-
atrais (catequistas e catequizandos), as cantoras 
Rita e Íris, o Coro da Cercipom, Pe. João Paulo 
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Quarto Aniversário
da Adoração na Igreja de São Tiago

A comunidade diocesana celebrou, no passado dia 
10 de Janeiro, o quarto aniversário da Adoração ao 
Santíssimo Sacramento pelas Vocações, na Igreja de 

São Tiago, em Coimbra. 
O aniversário foi assina-
lado com uma celebração 
eucarística presidida pelo 
nosso bispo, D. Virgílio 
Antunes. Há quatro anos 
que este templo acolhe 
as orações de fiéis de 
toda a Diocese (inclusive 
Pombal), com o objectivo 
de enviar operários para 
a sua messe. Durante a 
celebração que assinalou 
o quarto aniversário desta 
iniciativa, D. Virgílio enal-
teceu a atitude de todos 
os que disponibilizam um 

pouco do seu tempo à oração pelas vocações, prin-
cipalmente os que se deslocam com regularidade a 
Coimbra, para assegurar uma corrente de oração con-
tínua na Igreja de São Tiago. Segundo o nosso pas-
tor, participar na Eucaristia dominical é um acto quase 
mecânico, mas deslocar-se ao Santuário das Voca-
ções é um verdadeiro acto de fé. “Vir a este Santuário 
rezar em silêncio pelas vocações é um dom”, disse. 
Mas, curiosamente, a oração é uma missão que nos 
é confiada através do Baptismo, porque é o Espirito 
Santo que anima o coração. E a oração é tanto mais 
profunda quanto mais conseguimos colocar nas mãos 
de Deus as nossas intenções. No entanto, o nosso Bis-
po acredita que nem sempre a Igreja teve a sapiência 
suficiente para encaminhar o seu povo até à oração. 
Mas, nunca é tarde e a criação do Santuário das Vo-
cações em Coimbra é uma maneira de contrariar esta 
tendência, promovendo, junto dos fiéis, práticas de 
aproximação a Deus.

Nova Comissão da Capela da Estrada
No passado dia 8 de Janeiro, a comunidade da Estrada 
conheceu os novos membros da Comissão de Capela. 

A nova Comissão de Capela é constituída por José Lis-
boa, Manuel Faustino, Fernando Gonçalves e Alcides 
Ferreira. Esta Comissão estará em funções durante os 
próximos três anos. Que seja um tempo bom e de boas 
funções em prol da comunidade ligada a esta Capela.

Crismandos apresentados
à Comunidade
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. A Eucaristia foi 
presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz. “Ao 
longo dos nossos dias e da nossa caminhada, nunca 

tínhamos parado para pensar que o próprio Jesus pre-
cisou de ser apoiado pela força do Espírito, que Lhe 
deu coragem para levar por diante a Sua missão de 
nos salvar. Nos encontros de catequese, fomos desco-
brindo que foi o Espírito que sempre esteve com Jesus, 
dando-Lhe a força que Lhe permitiu seguir o Seu cami-
nho de fidelidade ao Pai, sem cair na tentação do mais 
fácil ou de desistir”, testemunharam os catequizandos 
que este ano irão receber o Sacramento da Confirma-
ção. Os crismandos confessaram à comunidade que 
os conforta saber que o Espírito que vão receber é o 
mesmo que Jesus prometeu aos Seus discípulos e, 

além disso, querem experimentar o Espírito na oração, 
no encontro com os outros, na experiência da vida quo-
tidiano, sendo generosos com quem necessita ou vive 
com dificuldades, sendo alegres e vivendo em espe-
rança. E a esperança foi uma das palavras que mais se 
ouviu de João Baptista, que, na celebração de domin-
go passado, voltou a apresentar-nos o Filho de Deus, 
que possui a plenitude do Espirito Santo. Só é possível 
chegar a Deus através do Seu Filho, como nos recor-
dou o nosso pároco na homilia. Conscientes de que 
o caminho é Jesus, os nossos jovens e adultos vão 
ser 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 será derramado 
sobre aqueles cerca de 100 jovens e 18 adultos, no 
próximo mês de Junho.
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Festa dos Reis nos Mendes
No passado dia 8 de Janeiro, realizou-se, mais uma 
vez, a Festa dos Reis, na aldeia dos Mendes, com Eu-
caristia, seguida de Procissão, presididas pelo nosso 
Pároco. A tradicional Procissão, que assinala a cele-
bração da visita dos Reis Magos ao Menino Jesus, foi 
acompanhada pelo grupo de gaiteiros “Os Rambóias”. 
O grupo manteve-se nos Mendes, para acompanhar 
a venda do andor com as famosas chouriças. Depois, 
veio o grupo “Trio Latino”, que deu continuação à festa 
até ao cair da noite, terminando assim mais uma gran-
de festa nos Mendes.

Vítor Mota

Sto. Amaro e Filarmónica animaram a Cidade
O Padroeiro secundário da nossa paróquia foi invoca-
do, no fim-de-semana passado, com a tradicional ce-
lebração da Eucaristia seguida de Procissão, entre a 

Igreja do Cardal e a Capela de Santo Amaro. A Procis-
são foi acompanhada pelos devotos e pela Filarmónica 
Artística de Pombal, a organizadora das festas deste 
ano. A organização das festas em honra de Santo Ama-
ro insere-se também nas celebrações dos 150 anos da 
Filarmónica Artística Pombalense, sediada na cidade. A 
instituição tem um conjunto de actividades preparadas 
para dinamizar ao longo do ano, em vários espaços da 

cidade, com especial destaque para a Missa Brevis, 
na Igreja do Cardal, e o concerto de aniversário, no 
próximo mês de outubro. As Festas de Sto. Amaro fo-
ram a primeira grande acção evocativa do aniversário. 
A festa começou na sexta, com uma noite de fados, na 
Praça Marquês de Pombal, em frente à Igreja Matriz, e 
terminou com a actuação dos três ranchos folclóricos 

da freguesia de Pombal, no domingo. Durante a tarde 
de domingo, ainda foi possível assistir ao concerto da 
Banda Filarmónica. A manhã foi dedicada à oração e 
devoção a Santo Amaro. A devoção da comunidade é 
antiga e celebra-se, todos os anos, a 15 de Janeiro. 
A celebração foi presidida pelo Pe. João Paulo Vaz. 
Durante a Eucaristia, o Pároco recordou a história de 

Amaro, discípulo e herdeiro espiritual de São Bento. 
Conhecido pela sua dedicação à oração, foi-lhe reco-
nhecida a sua santidade ainda em vida. Amaro foi re-
cordado como um exemplo do caminho que devemos 
seguir para alcançar a plenitude. O único caminho para 
alcançar a luz eterna é Jesus Cristo. E exemplos de 

vida como o de Santo Amaro ajudam-nos a perceber 
que é possível alcançar a luz eterna, ainda em vida, ex-
plicou o sacerdote. Sem um verdadeiro encontro com 
Cristo nunca receberíamos a vida de Deus.



8 de Janeiro de 2017
Epifania do Senhor

Primeira leitura (Is. 8, 23b – 9, 3)
Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de 
Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de 
glória o caminho do mar, o Além do Jordão, a Galileia dos 
gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 
para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma 
luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes 
o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, como 
os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os 
que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de 
Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele 
tinha sobre os ombros e o bastão do opressor.

Comentário
No Evangelho deste dia, cita-se esta passagem de Isaías 
que hoje serve de primeira leitura. Refere-se ela à Galileia, 
terra de Zabulão e de Neftali, a província mais ao norte de 
Israel. O profeta anuncia-lhe hoje melhores dias, depois 
do tempo de exílio. As trevas do momento presente 
transformar-se-ão em luz e a alegria reinará de novo depois 
da humilhação. A profecia terá um dia a sua realização 
perfeita, quando Jesus por aí começar o seu ministério 
público, como o Evangelho de hoje irá proclamar. 

Segunda leitura (1 Cor. 1, 10-13.17)
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que faleis todos a mesma linguagem e que não 
haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos, no 
mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos, 
pela gente de Cloé, que há divisões entre vós, que há entre 
vós quem diga: «Eu sou de Paulo», «eu de Apolo», «eu de 
Pedro», «eu de Cristo». Estará Cristo dividido? Porventura 
Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que 
recebestes o Baptismo? Na verdade, Cristo não me enviou 
para baptizar, mas para anunciar o Evangelho; não, porém, 
com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz 
de Cristo.

Comentário
O Apóstolo insurge-se contra as divisões que separam 
os membros da Igreja de Corinto, divisões que, no caso 
concreto, assentam até em partidarismos religiosos. E 
apela para as razões profundas da unidade dos cristãos: 
Cristo, crucificado por todos; e só Ele e mais ninguém. Os 
mensageiros do Evangelho são apenas instrumentos d’Ele 
junto dos irmãos.

Leitura do Evangelho (Mt. 4, 12-17 :: forma breve)
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, 
retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em 
Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e 
Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, 
ao dizer: «Terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do 
mar, além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia 
nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que habitavam 
na sombria região da morte uma luz se levantou». Desde 
então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque 
está próximo o reino dos Céus».

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 22.Jan | Pavilhão das Actividades Económicas - Festa 
da Catequese (15h00)

:: 25.Jan | Igreja do Cardal - Vigília de Oração dos e 
pelos Catequistas (21h00)

:: 25.Jan | Igreja do Cardal - Caminho eSV (22h00)

:: 26Jan | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

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

:: 28-29.Jan | Salão Paroquial - CPM (09h00-18h00)

:: 28.Jan | Sede do 674 - Reunião de Direcção do 
Agrupamento 674 (22h30)

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

Comentário
A Galileia vai ser o campo da primeira parte do ministério 
público de Jesus. É então que essa província há-de 
presenciar a “grande luz” de que falava a primeira leitura. 
Ele é a luz; foi assim mesmo que um dia Jesus Se 
apresentou. E essa luz começou a iluminar, quando Jesus 
começou a pregar e a chamar os primeiros discípulos. 
Essa sua luz nunca mais se extinguirá: hoje ainda, e até 
ao fim, Ele continua a anunciar o reino de Deus e a chamar 
para ele todos os homens. Assim, a Galileia dos pagãos 
chegará a tornar-se, um dia, na Galileia da Ressurreição: 
“Lá Me vereis”, dirá o Senhor ressuscitado.
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