
Os bem-aventurados
Neste domingo, é-nos proposta 
uma reflexão sobre a lógica do 
Reino. São Mateus mostra-nos 
que o projecto de Deus – o pro-
jecto do “Reino” – roda em sentido 

contrário à lógica do mundo. Nos esquemas de Deus, 
são os pobres, os humildes, os que aceitaram despir-se 
do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses, que 
são verdadeiramente felizes. O “Reino” é para eles. O 
Evangelho deste domingo apresenta-nos a magna car-
ta do “Reino”. Proclama “bem-aventurados” os pobres, 
os mansos, os que choram, os que procuram cumprir 
fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica 
do “Reino”. E recomenda aos crentes a misericórdia, 
a sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseve-
rança diante das perseguições. Este é um autêntico 
programa de vida para o cristão. O Evangelho de hoje 
faz parte do “Sermão da Montanha”, que agrupa um 
conjunto de palavras de Jesus, que oferece à comuni-
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dade cristã uma nova Lei, que supera a antiga Lei que 
guiava o Povo de Deus. Mateus situa esta intervenção 
de Jesus no cimo de um monte. A indicação geográfica 
não é inocente: transporta-nos à montanha da Lei, o 
Sinai, onde Deus Se revelou e deu ao Seu Povo a an-
tiga Lei. Agora é Jesus que, numa montanha, oferece 
ao novo Povo de Deus a nova Lei que deve guiar todos 
os que estão interessados em aderir ao “Reino”. Jesus 
proclama bem-aventurados aqueles que estão numa 
situação de debilidade, de pobreza. Além disso, são 
bem-aventurados, porque, na sua fragilidade, debili-
dade e dependência, estão de espírito aberto e cora-
ção disponível para acolher a proposta de salvação e 
libertação que Deus lhes oferece em Jesus. As Bem-
aventuranças deixam uma mensagem de esperança e 
de alento para os pobres e débeis. Anunciam que Deus 
os ama e está do lado deles e asseguram que eles 
vivem já na dinâmica desse “Reino”, onde vão encon-
trar a felicidade e a vida plena.

nidade humana devem estar “muito atentos”, porque o 
Papa Francisco tem tido “uma atitude, uma palavra e 
uma maneira de ser e de estar” que tem atraído e até 
“deixado admiradas” muitas pessoas que “tinham até 
desacreditado na Igreja”. O antigo Reitor do Santuário 

mariano da Cova da Iria 
destaca que Fátima tem 
um “potencial de congre-
gar as pessoas” e, nesse 
sentido, todos se sentem 
muito felizes que o Papa 
Francisco viaje como 
“peregrino de Nossa 
Senhora e peregrino de 
Fátima”. Neste contex-
to, faz um “apelo muito 
veemente a todos os 
cristãos”, para que este-
jam presentes e acom-
panhem as cerimónias 
do Centenário das 
Aparições, em Fátima, 

nos dias 12 e 13 de Maio, com a presença do pontífice 
argentino, mas “não como atividade estéril”.

Agencia Ecclesia

O Bispo Coimbra disse que o Papa Francisco tem 
“atraído” à Igreja pessoas que tinham “desacreditado” 
e assinala que a visita de um pontífice “é sempre” um 
acontecimento nacional e eclesial, neste caso “muito 
centrado” no Centenário das Aparições de Fátima. 
“Esta visita pode ser po-
tenciadora de uma nova 
vaga evangelizadora e a 
Igreja naturalmente tem 
de situar-se nesta pers-
petiva”, afirma D. Virgí-
lio Antunes. Uma visita 
do Papa “é sempre um 
acontecimento nacio-
nal e um acontecimento 
eclesial”. O prelado assi-
nala que a visita do Papa 
Francisco ao Santuário 
de Fátima, nos dias 12 
e 13 de Maio, “não é 
um acontecimento só 
em si mesmo”, mas vale 
pelo “significado”, as possibilidades e “o alcance para 
a realização da missão da própria Igreja”. O bispo de 
Coimbra considera que a Igreja em Portugal e a comu-
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Proposta do SDEC
No âmbito do centenário das aparições de Nossa Se-
nhora 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 crian-
ças e com a comunidade. Que se encontre a melhor 
forma de pôr em prática.

Secretariado Diocesano da Educação Cristã

Adoração Eucarística com crianças
O auditório do Instituto de Justiça e Paz de Coimbra 
recebe, no próximo dia 11 de Fevereiro, entre as 10h00 
e as 17h00, uma acção de formação, aberta a todos os 
catequistas. A iniciativa realiza-se no âmbito do cente-
nário das Aparições de Fátima e irá abordar a temática: 
“Adoração Eucarística na Catequese com as Crianças”. 
A formação será orientada por uma equipa do Santuá-
rio de Fátima. Os interessados devem inscrever-se até 
dia 6 de fevereiro.

Cáritas recolhe tecidos de lã
A Cáritas Diocesana de Coimbra, em parceria com o 
Centro de Formação Profissional do Artesanato, a As-
sociação de Paralisia Cerebral, a Faculdade de Psico-
logia e a Associação Recreativa e Cultural Cigana de 
Coimbra, está a promover uma campanha de recolha 
de roupa e tecidos de lã. A recolha insere-se no projec-
to “CriArte”, dirigido às mulheres residentes em bairros 
sociais. Os tecidos devem chegar à Cáritas até ao final 
do mês. A iniciativa tem por objectivo revitalizar o chi-
nelo de trapo e dar a conhecer, aos mais jovens, esta 
peça de artesanato nacional, assim como potenciar, 
junto do público-alvo, a aquisição de competências de 
autonomia e empregabilidade.

Encontra a proposta para o dia 13 de Fevereiro 
em:

www.paroquiapombal.pt

Grupo de Visitadores
A Paróquia de Pombal constituiu, neste Ano Pastoral, 
um Grupo de Visitadores, no âmbito da Pastoral da 
Saúde. Este grupo é constituído por diversos membros 
da nossa Paróquia. Trata-se de um projecto desafiante 
e muito belo. O Grupo de Visitadores surge porquê e 
para quê? Por fidelidade à pessoa; por razões da hu-
manização e qualidade; por fidelidade ao Evangelho; 
para uma Igreja renovada: em resposta aos desafios 
do mundo de hoje e em resposta ao homem carente e 
necessitado. Muitas vezes, temos de perceber correc-
tamente o marco de referência interno do outro com os 
significados e componentes emocionais que contém. 
Trata-se de sentir em nós o sentir do outro. No fundo, 
compreender o outro. Para tal, devemos acolher de 
forma calorosa, tendo apreço pelo doente ou pessoa 
visitada, acreditando nas suas capacidades e recursos 
(ter consideração pelo outro, reconhecendo o seu valor 
e promovendo a sua dignidade). Devemos ter consci-
ência de que, através dum acolhimento caloroso ao do-
ente, este descobre o amor misericordioso de Deus e 
experiencia a vida da graça. Este grupo é muito recen-
te, estando a dar os primeiros passos. Mas, algo já po-
demos partilhar: têm sido momentos verdadeiramente 
salvíficos, onde cada sorriso, lágrima, silêncio, revolta, 
incompreensão, alegria e esperança se tornam gestos 
oblativos a Deus (gestos que salvam, pois o Salvador 
é Cristo – por Ele e para Ele).

Diác. Rodolfo Albuquerque

Peregrinação a Taizé
A nossa Paróquia de Pombal está a organizar uma 
Peregrinação a Taizé, no âmbito das actividades pro-
postas para o 10º Ano da Catequese, aberta a todos 
os jovens, nomeadamente jovens em fase de prepara-
ção para receber o Sacramento do Crisma. Esta pere-
grinação faz parte da lista das opções propostas pela 
Paróquia aos crismandos deste ano. A organização 
acredita que esta viagem irá marcar as vidas dos pere-
grinos, com momentos de fé autênticos. Brevemente, 
estarão abertas as inscrições e se darão informações, 
para todos aqueles que, não pertencendo ao 10º Ano 
da Catequese, desejem participar.

Escola Paroquial de Pais do 4º Ano
Os catequistas da Paróquia de Pombal do 4º Ano dina-
mizaram, no passado dia 19 de Janeiro, a 3ª reunião 
da Escola Paroquial de Pais do 4º ano de Catequese, 
subordinada ao tema: “ A Palavra de Deus no Antigo 
Testamento”. O encontro realizou-se no Salão Paro-
quial. Estando presentes um número significativo de 
pais, apesar de ser uma noite de intenso frio, houve 
calor humano e um agradável diálogo com os pais. 
Fizemos uma breve resenha das catequeses apresen-
tadas no 1º período. Assim, foi apresentada a impor-
tância da leitura e interpretação da Bíblia nas nossas 
famílias, porque nela está contida a Palavra de Deus, 
que ainda hoje se dirige a cada um de nós. Para isso, 
há necessidade de conhecer a sua composição, lê-la 
e meditá-la e confrontá-la com a nossa vida. A Palavra 
de Deus é sempre uma ajuda preciosa para seguir-
mos no caminho do amor. Também percebemos que 
a Bíblia é uma biblioteca, por ser composta por vários 
livros do Antigo e do Novo Testamento, e a relação de 
unidade entre um e o outro. Lembrámos a importância 
dos Profetas, os mensageiros que Deus enviou para 
mostrar aos homens qual era a Sua vontade. O encon-
tro encerrou com uma constatação: que mesmo sendo 
infiéis à Palavra da Escritura, devemos sempre confiar 
na fidelidade de Deus, que jamais nos esquece. Que 
Ele nos ajude nesse nosso esforço de O encontrar na 
Sua Palavra.

Helena Cabral
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Festa da Catequese… uma festa evangelizadora

Seminário Maior será um Centro de Espiritualidade

Evangelizar. Evangelizar e evan-
gelizar… centrou as atenções 
dos participantes e do público que 
assistiu, no domingo passado, à 
Festa da Catequese da Paróquia 
de Pombal. O evento decorreu 
no Pavilhão das Actividades Eco-
nómicas e reuniu grande número 
de paroquianos. A organização da 
edição deste ano (catequistas dos 
três Sectores) inspirou-se em S. Paulo: “Ai de mim se 
não evangelizar”. E foi a pensar na evangelização que 
foram representadas quatro peças de teatro. A primeira 
foi dinamizada pelos próprios catequistas organizado-

res - “Ilha dos Sentimentos”. Seguiu-se uma represen-
tação, encenada pela catequista Júlia Liberal, sobre 
o centenário das Aparições de Fátima. Os actores 
eram crianças do 2º Ano da Catequese. O 2º Sector 
foi representado pela catequista 
dos Vicentes, Isabel Gonçalves. O 
grupo de catequese dos Vicentes 
denunciou algumas desigualdades 
sociais, com a peça “Caridade e 
Misericórdia”. Por último, as ca-
tequistas do 3º Sector Ana Isabel 
e Catarina Leal inspiraram-se no 
amor e na misericórdia. Na músi-
ca, o Pe. João Paulo aqueceu os 

corações dos presentes com men-
sagens de amor e esperança. A 
Festa da Catequese ainda contou 
com a participação dos acordeo-
nistas José Mota e António Duarte, 
das vozes da Iris e da Rita, acom-
panhadas ao piano pelo Diogo, do 
Coro da Cercipom e, a encerrar, 
o folclore da Guístola. O evento 
deste ano contou com o apoio de 

várias entidades, através da oferta de prémios, que fo-
ram sorteados entre os presentes. O primeiro prémio 
foi oferecido pela Agência de Viagens “Júlia Liberal”. 
Os restantes prémios foram oferecidos pela Farmácia 

Paiva, Mercearia da Praça/Culnatur, Krisbel e Centro 
de Massagens de Pombal. Outros foram oferecidos por 
particulares: Coro Marquês de Pombal, Lucília Jorge e 
Pe. João Paulo. Também foi possível saborear algu-

mas iguarias confeccionadas pelos 
nossos catequistas e familiares dos 
catequizandos. Algumas Capelas 
da Paróquia também contribuíram 
com produtos, nomeadamente, 
hortícolas. A receita reverte a favor 
do Fundo da Catequese. A Festa 
da Catequese tem por objectivo, 
também, assinalar o Dia do Cate-
quista celebrado a 25 de Janeiro.

O reitor do Seminário Maior de Coimbra afirmou que 
o projecto da futura intervenção no edifício pretende 
“dar condições” à casa, para “continuar a sua missão” 
na Diocese, que, na história, “tem tido um papel impor-
tante e continuará a ter”. “Procuraremos que esta casa 
seja sobretudo um centro de espiritualidade e possa 
continuar a responder às necessidades da Diocese, da 
formação, aberta a outras dioceses e também à própria 
cidade”, disse Pe. Nuno Santos, sobre a requalificação 
da casa. À Agência ECCLESIA, o sacerdote explicou 
que o objetivo é que o edifício do Seminário tenha 
“melhores condições”. Por isso, vão dotar a casa com 
cerca de 115 quartos para serviços e para encontros 
que se possam promover para a Diocese de Coimbra, 
como para outras dioceses, bem como para a comu-
nidade residente. Segundo o Pe. Nuno Santos, abrir 
o Seminário à cidade significa, também, dar a conhe-
cer o “património”, onde se destaca uma “biblioteca de 
livro antigo”, com cerca de seis mil volumes, “até ao 

ano de 1800”, que é “muito significativo e desconhe-
cido pela cidade”. A requalificação do espaço edifício 
vai permitir, também, que o Museu Nunes Pereira, que 
tem “um património com 15 mil peças”, possa ser apre-
sentado. “A ideia é que o espaço possa continuar a 
ser uma catequese”, observou o Reitor do Seminário 
Maior de Coimbra que teve a missão de acolher semi-
naristas até 2012, que agora estudam na Diocese do 
Porto. O sacerdote que manifesta nostalgia por não ter 
o seminarista na casa-mãe. O Seminário de Coimbra 
“não está exclusivamente reservado” aos seminaristas 
ou aos sacerdotes e pode acolher pessoas que quei-
ram ter um tempo “de meditação”. O Pe. Nuno Santos 
adianta que prevêem que a requalificação do Seminá-
rio comece em Setembro e a intervenção, que vai en-
volver três edifícios, tenha a duração até três anos. Um 
dos edifícios vai receber o Centro Pastoral, que signi-
fica toda a Cúria Diocesana, o Tribunal Eclesiástico e 
ainda organismos e movimentos da Diocese.
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Primeira leitura (Sof. 2, 3; 3, 12-13)
Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que 
obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, 
procurai a humildade; talvez encontreis protecção no dia 
da ira do Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo 
pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. 
O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não 
tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua 
boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e 
repouso, sem ninguém que os perturbe.

Comentário
Não é de todo novidade o que o Senhor nos vai dizer 
no Evangelho ao proclamar as bem-aventuranças. Já 
no Antigo Testamento, como vemos nesta leitura, Deus 
Se revela como particularmente amigo dos pobres e 
humildes, daqueles que para Ele se voltam, O procuram, 
não se instalando orgulhosamente na sua auto-suficiência, 
porque reconhecem que só no nome de Deus encontram 
a salvação. 

Segunda leitura (1 Cor. 1, 26-31)
Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus chamou: não 
há muitos sábios, naturalmente falando, nem muitos 
influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu 
o que é louco aos olhos do mundo para confundir os 
sábios; escolheu o que é fraco, para confundir o forte; 
escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos 
olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a 
fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de 
Deus. É por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual Se 
tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e 
redenção. Deste modo, conforme está escrito, «quem se 
gloria deve gloriar-se no Senhor».

Comentário
A maneira como a Igreja primitiva olhava para si própria, 
como se pode ver por esta passagem do Apóstolo, está 
na mesma linha da apontada na leitura anterior e da que 
vai ser proclamada ainda mais claramente no Evangelho: 
Deus olha particularmente para os humildes, e, com eles, 
realiza as maiores e mais maravilhosas acções; assim 
neles mais se revela o poder da sua graça.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 1-12a)
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao 
monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele 
começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a 
terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-
aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino 
dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha 

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

:: 31.Jan | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 01.Fev | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

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

:: 02.Fev | Igreja do Cardal - Vigília de Oração pelos 
Consagrados (21h00)

:: 03.Fev | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 04.Fev | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 04.Fev | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 05.Fev | Salão Paroquial - 3ª Catequese da Fé do 6º 
Ano (10h00)

:: 05.Fev | Casalinho - Festa da Sra. da Luz - Missa 
(12h00)

:: 05.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

:: 05.Fev | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (21h00)

causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».

Comentário
As “bem-aventuranças” são o princípio do chamado 
“Sermão da montanha”. Nelas está resumido todo o 
espírito do Evangelho, a nova maneira de olhar para o 
mundo. Bem-aventurados aqueles que sabem encontrar 
a felicidade na fé com que olham para as coisas e para 
as circunstâncias da vida. Para esses, nada, nem mesmo 
aquilo que poderia ser considerado como fonte de 
infelicidade, nada os fará infelizes. Mas não serão os olhos 
da carne, senão somente os do espírito, iluminados pela 
palavra de Deus, que poderão alcançar tão longe.

App Paróquia de Pombal
Não deixe de descarregar para o seu smartphone

Disponível para Android, iOS e Windows


