
Mensagem de Natal
O Natal é um tempo fantástico! Um 
tempo que nos é dado para recen-
trarmos a nossa vida e deixarmos 
que Jesus Cristo ocupe nela um 
lugar central. Não passemos por 
este tempo sem perceber e as-

sumir 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 presença que tudo 
transforma e renova. Celebrar o Natal é dizer que que-
remos apreciar e passar pela vida dando o nosso me-
lhor; 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 
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Natal do Senhor

Pe. João Paulo Vaz

“Com Cristo, mais e mais!” Foi com esta frase que 
começou a Ultreia de apresentação dos novos cur-
silhistas, do Centro de Ultreia de Pombal, que partici-
param nos últimos Cursilhos de Cristandade, o 130º 
de Homens e o 113º  de Senhoras. Foi com redobrada 
alegria que vimos uma assembleia numerosa para 
acolher os novos membros da família cursilhista. A Ana 
Rosa, que coordenou a Ultreia, deu as boas vindas, 
lembrando o tempo de Advento que estamos a viver. 
A quadra deve ser vivida com a esperança no pen-
samento, nunca esquecendo que devemos ser vigilan-
tes e ser pacientes na espera… a espera deste Jesus 
que veio até nós porque Se quis fazer um de nós. Que 
saibamos preparar os nossos corações, para receber 
o Senhor que vem ao nosso encontro. Que possamos 
ter sempre no pensamento a frase que tantas vezes 
ouvimos no nosso cursilho “Cristo conta contigo”. O 
encontro pessoal com Cristo foi vivido com alegria 
pelos novos irmãos(ãs), que testemunharam que, a 
partir de agora, sentem a necessidade de contagiar e 
iluminar quem os rodeia. A proximidade com Jesus no 
Sacrário foi um dos pontos marcantes salientados por 
estes irmãos. Transformar os ambientes para Cristo, 
foi o propósito assumido pelos nossos irmãos. Os ele-
mentos da equipa também tiveram oportunidade de 
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testemunhar como foi gratificante poder fazer um stop 
e relembrar estes momentos inesquecíveis do cursilho, 
podendo mais uma vez servir o Senhor. O Pe. João 
Paulo finalizou esta primeira parte, dizendo que Deus 
desconcerta-nos de muitas maneiras e que quando 
somos capazes de O escutar com o coração, o amor 
desponta e ficamos capazes de sentir alegria. Foi mais 
um capítulo que Deus conhece e nos deixa escrever; e 
isso renova-nos. É possível, em cada dia, renovarmos 
a fé, a esperança e a caridade. Se fomos capazes de 
O experimentar durante os três dias do Cursilho, tam-
bém será possível para o resto da vida. Deus está ali 
para nos garantir, que nada nos será tirado. Venham 
as dificuldades, as dores, as tristezas, aquilo que nos 
faz chorar, que nada nos pode separar do amor de 
Deus. Deus manifesta-se na nossa vida pelo amor e 
assim deixamos de viver a vida como um drama para 
a viver numa alegria imensa, afirmava o nosso pároco, 
que nos deixou uma palavra de alegria e de esperança, 
que nos motiva a continuar a levar Jesus Cristo a todos 
aqueles que se encontram afastados. A todos os paro-
quianos a Escola de Pombal do Movimento dos Cursos 
de Cristandade deseja um santo e feliz Natal. Que o 
Deus Menino possa nascer no coração de cada um.

Helena Cabral

de nós: nada, porque tudo nos é 
dado; tudo, porque tudo possuí-
mos. Celebrar o Natal é iluminar 
as nossas palavras, gestos, 
atitudes e posturas com esse 
amor simples e humilde de que estamos feitos. Ce-
lebrar 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. A todas as famílias da nossa 
Paróquia e a cada um desejo un santo Natal, pleno da 
presença do Emanuel, o Deus-connosco. Que o hino 
de glória que os anjos cantam no céu ressoe no cora-
ção de cada um e de nós passe para o mundo a paz, a 
alegria, o sorriso sincero, a ternura, o olhar límpido, a 
amizade, a compreensão e tudo o mais que efective a 
esperança e a certeza da vida. Feliz Natal!
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Presépio de Natal 
Como forma de celebrar o Advento, neste último ano 
de preparação na caminhada para receber o Sacra-
mento do Crisma, propus ao grupo de catequese que 
aompanho que construíssemos, em conjunto, a Coroa 
do Advento, bem como o Presépio. Foi proposto, rela-
tivamente ao Presépio, que cada um levasse, para a 
catequese, uma 
imagem, desde o 
Menino Jesus até 
aos Pastores. Foi 
surpreendente e 
gratificante, verificar 
a azáfama, o intere-
sse e preocupação 
com que cada um 
tentou conseguir a 
imagem proposta.  
De salientar, que, ao mesmo tempo, foi solicitado que 
cada um, ao juntar a “sua” imagem ao Presépio, expli-
casse qual o motivo pelo qual essa imagem faz parte 
do mesmo e qual a sua importância. Destacamos, 
nesta actividade, a importância do grupo, a união de 
esforços, a alegria de ver algo construído pela ajuda 

de todos. Porque, 
em grupo, seremos 
sempre mais fortes, 
na fé, na esperança 
e no amor pelos out-
ros; porque em grupo 
e no grupo encon-
tramos apoio e força 
para seguir em frente.

Helena Maximino
Entrega de Postais de Natal 
Durante este Advento, propus vários desafios aos meus 
catequizandos. O último foi escreverem mensagens de 
Natal em postais 
e entregarem   no 
último domingo de 
catequese, antes 
das férias, e a res-
posta foi unânime: 
“Óptima ideia!” E 
assim foi. Todos 
deitámos mãos à 
obra e, no dia 17 de Dezembro, lá conseguiram eles 
entregar alguns postais de Natal, no final da Eucaristia 
das 10h30. A iniciativa foi muito bem aceite por todos 
os que receberam os postais de Natal e pelos que, 
sempre com um sorriso, os entregaram. No entanto, 

para nós, um pouco 
de melancolia, por 
não podermos ter 
chegado a todos. 
Fica a promessa de 
que voltaremos de 
novo.
    Helena Maximino 

Mercado de Natal 
Como referido na ultima edição do Boletim Paroquial, 
decorreu, nos dois últimos fins-de-semana, mais um 
Mercado de Natal na nossa cidade. Com ele, a par-
ticipação de alguns grupos dos crismandos da nossa 
Paróquia. Aos pais e a todas as pessoas anónimas que 

nos quiseram brindar com as suas iguarias, o nosso 
muito obrigada! Aos catequistas e crismandos que, 
durante estes dias, deram o seu melhor, parabéns! 
A todos os que nos brindaram com a sua presença, 
contribuindo assim para que tudo isto fosse possível, 
muito obrigado!

Helena Maximino

Presépio do 7º Ano
Um grupo de catequizandos do 7º Ano, da cidade 
de Pombal, com a alegria que lhes é característica, 
quiseram dar um toque especial na árvore de Natal e 

construíram o seu próprio presépio. Porque, que ao in-
vés das facilidades mundanas, quisemos ir mais longe, 
quisemos ir à essência do Natal: o nascimento do 
Senhor Jesus. E os anjos, na minha (nossa) opinião, 
anunciam que Deus nos ama, a todos e a cada um. 
Os catequizandos partilharam imagens e decorações 
natalícias, dando um toque especial à sua catequese.

Natalino Santos



Tu me sabes
“um pouco tanto de Ti em mim
um pouco de mim por Ti”

“Tu me sabes” é o título do projeto mais recente do 
nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz. Com este livro, o 
nosso pároco propõe-nos um conjunto de pequenos 
textos, orações e reflexões, escritas por ele em vári-
os momentos da sua vida, entre os anos de 1992 e 
2014. “O que casa um poderá fazer com elas ou o que 
elas farão a cada um não sei. Sei o que me fizeram 
a mim, de onde vieram e aonde me levaram”, diz no 
pensamento de abertura do livro. Partilha connosco 95 
textos tais como, “A Busca da Felicidade”, “Não se diz, 
vive-se”, “Hoje sou mais eu”, “Sereno amor“ e muitos 
outros mais. O livro encontra-se disponível no Cartório 
Paroquial de Pombal e na Livraria Cultura e Fé, em 
Coimbra..
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Presépio nos Vicentes
O grupo de catequese do 10º Ano do Centro de 
Catequese dos Vicentes, orientados pelos catequistas 
Manuela e Lucas, assumiram a construção do presépio 
e da Coroa de Advento. Assim, o grupo reuniu-se, num 
domingo à tarde, para apanhar o musgo necessário 
para o presépio. Depois de recolherem o material 
necessário, reuniram-se na Capela, para concretiza-
rem a tarefa proposta. Os catequizandos usaram um 
pequeno espaço junto ao altar, para ali darem largas à 

sua imaginação. Construiram um espaço que nos lem-
bra a aldeia de Belém e colocaram uma calha em telha 
onde se pode imaginar o rio da cidade Santa. Com a 
ajuda de uma bomba de puxar água, quem visitar este 
presépio tem a possibilidade de meditar ao som das 
águas a correr.

Gilberto  Neves

Festa de Natal no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João levou a 
efeito, no passado dia 17 de Dezembro, a tradicional 
Festa de Natal. A festa começou com a celebração da 
Eucaristia, pelas 11h00, na Capela. Durante o ofertório, 
os catequizan-
dos entregaram 
alguns géneros 
a l imenta res , 
com desti-
no aos mais 
c a r e n c i a d o s 
do concelho. 
Seguiu-se o al-
moço convívio, 
no salão, animado pelas peças de teatro preparadas 
pelos catequistas e catequizandos. Pretendemos, com 
esta festa, proporcionar, aos catequizandos, familiares 
e população em geral, momentos de diversão, conví-
vio e partilha. No que se refere à partilha, procurámos 
incutir nos catequizandos o espírito de Natal e de so-
lidariedade para com os mais carenciados, através do 
gesto de entrega  das  ofertas, tendo as mesmas sido  
entregues a algumas famílias da nossa comunidade e 
à Conferência de São Vicente de Paulo. O Centro de 
Catequese agradece à comunidade do Casal Fernão 
João, Roussa, Cotrofe, Casal Velho e Degolaço a for-
ma como participou e acolheu esta iniciativa.

Teresa Escalhorda

Celebrações Penitências
Com a proximidade do Natal, como habitual, a nossa  
Paróquia de Pombal realizou, nos dois passados sába-
dos, as Celebrações 
Penitencias para os 
Catequizandos do 4º 
ao 10º anos, que se re-
uniram todos na Igreja 
do Cardal, junto do seu 
grupo de Catequese, 
aguardando a sua vez, 
para, junto do sacer-
dote, pedir perdão pe-
las falhas cometidas 
ao longo destes últimos 
meses e, com isso, de 
uma melhor forma, prepararem a chegada do Deus 
Menino, o nosso Salvador, nesta quadra tao importante 
nas nossas vidas.



25 de Dezembro de 2017
Dia de Natal

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
Esta leitura é constituída pelo belo e solene pregão que 
serviu outrora ao profeta para anunciar a Boa Nova ao 
povo de Deus em tempo de desolação e de abandono; 
esse mesmo pregão serve para nos anunciar agora a nós 
mensagem ainda mais feliz, a que nos traz o nascimento 
do Salvador de todo o mundo.

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
Jesus é a própria palavra de Deus, encarnada, feita homem 
no meio dos homens, mais reveladora de Deus do que a 
de todos os profetas, mais qualificada do que a de todos 
os outros mensageiros que vieram antes d’Ele ter vindo 
ao mundo. Ele é a imagem do Pai por quem tudo foi feito; 
pela sua morte purificou a humanidade de seus pecados e 
recebeu em herança todos aqueles que n’Ele acreditaram 
e a Ele se entregaram. Ele é o nosso Salvador e o nosso 
Deus. Por isso, O adoramos.

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 6-8.19-28)
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, 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 25.Dez | Igreja do Cardal - Missa do Galo (00h00)

:: 25.Dez | Arroteia - Eucaristia e Convívio de Natal 
(08h00)

:: 25.Dez | Vicentes - Festa das Alminhas - Eucaristia 
(12h00)

:: 26.Dez | Pinheirinho - Festa de S. Vicente - Eucarístia 
e Procissão (14h00)

:: 29.Dez | Visita a doentes e Idosos (14h00)

:: 29.Dez | Reunião equipa Alpha (20h00)

:: 31.Dez | Igreja do Cardal - Jubileu dos Casais que 
celebraram 25 e 50 anos de casados este ano, Bênção 
das Grávidas e dos filhos nascidos no ano (10h30)

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. 

Comentário
O Natal não é apenas o nascimento de um menino. É 
um mistério, uma realidade divina que se esconde e ao 
mesmo tempo se revela no nascimento desse Menino. É 
o Nascimento no meio dos homens do próprio Filho de 
Deus. O evangelista chama-Lhe o Verbo, isto é, a Palavra, 
Aquele por quem o Pai Se dá a conhecer aos homens e 
deles faz seus filhos. O evangelista tenta desvendar-nos 
todo esse mistério neste poema admirável com que abre 
o seu Evangelho. 
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