
Ser (como) Cristo
Uma das ideias que perpassou 
este tempo de Natal que termina 
com a Epifania do Senhor e a 
Festa do Baptismo do Senhor, 
que celebramos, respectivamente, 

hoje e amanhã, é a certeza da humanidade de Jesus. 
Celebrámos a Incarnação, que significa sempre o 
assumir da natureza humana. Cristo assumiu em Si 
a natureza humana, como nós também, ao sermos 
concebidos. Neste sentido, Cristo une-Se a nós nesta 
natureza e assume todas as suas estruturas como 
qualquer um de nós. Só há uma estrutura que Cristo 
não assumiu: a do pecado. E porquê? Porque esta 
é uma estrutura humana que se assume por opção. 
Ela não é estruturante. E Cristo escolheu não pecar. E 
quando contemplamos a vida de Jesus, apercebemo-
nos que Ele passou por ela sem fazer, de facto, essa 
experiência. Basta ler o Evangelho para o confirmar. 
Ora, se Cristo, que assume em tudo a natureza 
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Casais e Pais na Igreja do Cardal

Realizou-se o Primeiro Voluntariado 
dos Crismandos 

Epifania do Senhor 

Pe. João Paulo Vaz

O Cardeal-Patriarca de Lisboa afirmou, na homilia da 
Missa do primeiro dia do ano, que a paz tem de ser 
exercitada em relação a quem chega de fora por razões 
de “pura sobrevivência”, transformando a sociedade 
numa “grande família”. “Alargando as nossas famílias 
a esta grande família em que 
a sociedade se deve tornar 
para os de cá e para os que 
nos procuram, nós recebemos 
a paz, oferecemos a paz e 
crescemos na paz”, disse D. 
Manuel Clemente. O Cardeal-
Patriarca de Lisboa presidiu à 
Missa do 51º Dia Mundial da 
Paz, na igreja paroquial da 
Benedita, onde apresentou a 
mensagem do Papa Francisco 
para esta Jornada, que tem por 
tema “Migrantes e refugiados: 
mulheres e homens mulheres em busca de paz”. Para D. 
Manuel Clemente, a pacificação tem de ser exercitada 
“muito em particular” em relação a quem foge de terras 
onde “não tem paz, pão sossego, não tem nada”. 
“Temos de ser os primeiros agentes e colaboradores 

Luz e Esperança

desta pacificação e também com as etapas com que 
o próprio Deus a exerceu no mundo: fazendo-se um 
de nós, em Jesus Cristo, crescendo numa família, 
alargando-se nesta família a que todos pertencemos, 
os batizados”, referiu. “Assim a paz recebida é uma 

paz oferecida”, sublinhou 
D. Manuel Clemente. O 
Cardeal-Patriarca lembrou 
os 250 milhões de migrantes, 
efetivamente “uma multidão”, 
“mal recebidos, mal acolhidos, 
mal acompanhados”. D. 
Manuel Clemente referiu-se 
sobretudo aos que tiveram 
de migrar à procura de uma 
vida melhor e “também de 
sobrevivência”, fugindo de 
“situações incríveis” que não é 
possível “ficar anestesiados” 

diante da “catadupa de acontecimentos” que passa 
nos meios de comunicação social. O Cardeal-Patriarca 
de Lisboa sustentou que “um acolhimento reforçado 
dos emigrantes e refugiados” é fundamento da paz em 
todas as sociedades.

humana como nós, vive escolhendo não pecar, ser-
nos-á possível o mesmo? Poderei eu passar por esta 
vida sem pecar, vivendo a perfeição dessa natureza 
humana? E a resposta é sim. Jesus identifica-Se 
connosco, torna-Se um de nós, porque a natureza 
humana Lho permite. Do mesmo modo, nós podemos 
identificar-nos com Ele, porque a natureza humana no-
lo permite. E é esta identificação que nos faz participar 
da natureza divina. Cristo, além de nos manifestar 
o desígnio salvador e o rosto do Pai, mostra-nos 
também, em Si, a perfeição da humanidade. Em Jesus 
encontramos o homem perfeito, pleno, completo. Ele 
é o modelo segundo o qual fomos criados. Então, 
na identificação com Jesus Cristo, nós encontramos 
a santidade e a perfeição da natureza humana e 
descobrimos a realidade e o sentido divino de toda a 
nossa existência. É por aqui o caminho e não sei outro 
que nos permita uma pacificação e ajustamento interior 
igual ao que Cristo nos traz.
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Descarregue a aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.
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Voluntariado na Instituição João Paulo II
Entre os dias 27 e 29 de Dezembro, nós, alguns dos 
catequizandos do 10º Ano da nossa Paróquia de Pom-
bal, acompanhados pela catequista da Charneca, Joa-
na Nogueira, deslocámo-nos a Fátima, ao Centro de 
Apoio João Paulo II, a fim de realizarmos um dos volun-
taridos proposto 
pela Paróquia, no 
qual convivemos 
com o dia-a-dia, 
tanto dos utentes 
como dos fun-
cionários. Inicial-
mente, esta nova 
perspectiva da 
realidade causou 
um choque emo-
cional que não se 
prolongou por muito tempo, pois, com o passar do tem-
po, fomos nos integrando com aquela realidade circun-
dante e passaram a ser bastante gratificantes aquelas 
vivências. Com esta experiência, ouvimos diferentes 
histórias de vida, tanto de crianças como de idosos, 
que nos comoveram e surpreenderam, pois muitos 
daqueles utentes não tiveram os cuidados merecidos, 
antes de irem para aquela instituição, e muitos foram 
abandonados ou retirados às suas famílias, devido à 
falta de condições apropriadas para o seu bem-estar. 

Com esta experiência vivida, aprendemos muito e ten-
támos, ao máximo, proporcionar, aos utentes, momen-
tos de alegria e conforto, da melhor maneira possível, 
embora tenhamos sentido que não foi o suficiente.  Ob-
servamos que,  para além da nossa realidade, existem 
outras bem piores do que a nossa e que não são ben-
eficiadas; e que, com um gesto tão pequeno, consegui-
mos proporcionar momentos felizes àquelas pessoas.

Catequizandos do 10º ano (1º Turno)

Encontro de Natal – Acólitos 2017
No dia 23 de Dezembro de 2017, o Grupo de Acólitos 
reuniu-se, para o habitual Encontro de Natal, dinami-
zado pelo Padre João Paulo. Neste encontro, o grupo 
vivenciou o momento da oração das Laudes, fez jogos 
e dinâmicas para fazer um paralelismo com a situação 
do grupo e definiu estratégias para melhorar o funcio-
namento e aumentar a união do grupo. Por fim, houve 
o tradicional almoço de Natal, seguido de jogos e acti-
vidades. Foi um dia bem passado e, enquanto Grupo 
de Acólitos, agradecemos ao Padre João Paulo pela 
dedicação com que prepara estas atividades que pro-
porcionam o nosso crescimento e às cozinheiras que 
nos apoiaram.

   O Grupo de Acólitos

Convívio de Natal do MCC
A Escola do Movimento dos Cursos de Cristandade do 
Centro de Ultreia de Pombal, realizou o seu convívio 
de Natal. Iniciámos a nossa Eucaristia, presidida pelo 
Pe. João Paulo, com o propósito de caminhar ao en-

contro de Jesus, para 
estar com Ele, para O 
tomar como modelo de 
vida. Servindo-nos de 
símbolos – “pegadas” 
– procurámos fazer 
caminho até à Luz 
de Belém. Ainda não 
tinha chegado o Natal, 
pois, afinal era ainda 
Advento. No entanto, 
Ele já se aproximava. 
Preparámos os nos-

sos corações, deitando fora o desânimo, a falta de fé, 
de coragem, de amor. Foi neste espírito que decorreu a 
celebração, o convívio e a partilha entre todos. Vamos 
neste Natal alimentar a 
fé, perseverar na ora-
ção, e preparar o co-
ração. Que Cristo nos 
ilumine e possamos 
reflectir esta Luz! Este 
terá de ser um caminho 
para toda a vida.

Helena Cabral



dia das Jornadas de Formação, estão previstas mais 
intervenções do Cardeal Sistach. Durante a tarde, está 
prevista uma mesa redonda designada de Mateus 25. 
Nesta mesa redonda irão ser abordadas três experiên-

cias com algumas franjas da 
sociedade. Assim, Cristina 
Novo irá apresentar o traba-
lho da Cáritas na Baixa de 
Coimbra, Marta Neves irá 
falar sobre o projecto ER-
GUE-TE e o sacerdote Pe. 
Pedro Santos irá recordar 
como foi a experiência em 
contexto hospitalar. Para 
o último dia das Jornadas, 
a comunidade diocesana 
despede-se do Cardeal Sis-
tach durante o período da 
manhã.  A tarde será da res-
ponsabilidade do Pe. Orlan-
do Carrasqueira que falará 
sobre o acompanhamento 
pessoal e espiritual. Os in-
teressados da Paróquia de 
Pombal deverão fazer a sua 
inscrição até ao início da 
semana, no Cartório Paro-
quial. É uma oportunidade 
a não perder.
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A Diocese e Coimbra promove, entre os dias 16 e 18 
de Janeiro, as Jornadas de Formação Permanente di-
rigidas ao clero e a todos os leigos comprometidos ao 
serviço da nossa Igreja. As Jornadas deste ano serão 
dinamizadas pelo Cardeal 
Arcebispo Emérito de Barce-
lona – Lluíz Martínez Sistach 
– que irá abordar a temática 
dos “Dinamismos eclesiais: 
ir ao encontro; acompanha-
mento e discernimento”. 
Assim, de acordo com o 
programa, no dia 16 de Ja-
neiro, terça-feira, os partici-
pantes serão acolhidos pela 
organização no Seminário 
Maior de Coimbra, estando 
a primeira intervenção do 
Cardeal Espanhol agenda-
da para as 10h15. A manhã 
do primeiro dia de trabalho 
será da responsabilidade 
do Cardeal Sistach. Depois 
de almoço, estão previstas 
outras intervenções da res-
ponsabilidade do Pe. Gon-
çalo Amaro, que irá partilhar 
a sua experiência paroquial 
integrada. Para o segundo 

Casais Jubilados e bebés recebem bênção do Senhor
No passado dia 31 de Dezembro, dia da Sagrada 
Família, realizou-se, na nossa Paróquia, a Festa da Fa-
milia, que se celebra habitualmente no último Domingo 
do ano, na Festa da Sagrada Família.  A celebração 

decorreu na Igreja do Cardal, na Eucaristia das 10h30, 
ao contrário dos anos anteriores, pois se realizava na 
Capela da Senhora de Belém. À entrada, encontrava-se 
um ponto de acolhimento, onde estavam elementos da 
Pastoral Familiar, para tomar nota do nome dos casais 
presentes e assim os orientar para os seus lugares. 
O balanço da participação dos casais foi bastante 
positivo. Junto da comunidade ali presente, nove ca-
sais celebraram as suas Bodas de Ouro, onze casais 
as Bodas de Prata e dois casais que casaram no ano 
2017 se fizeram também presentes. Na mesma cele-

bração, o nosso 
pároco abençoou 
uma grávida e 
três pequenos be-
bés que nasceram 
no ano 2017. No 
final da celebra-
ção, decorreu um 
pequeno convívio 
nos claustros da 
Câmara Municipal 
de onde se juntaram todos os casais e famílias. Foi 
uma celebração e festa bonita, que manifestou também 

o quanto Deus nos abençoa com o amor e a vida. A 
Ele agradecemos este dom imenso do matrimónio, da 
família e da maternidade/paternidade. E Lhe pedimos 
que abençoe todas as famílias da nossa comunidade.

Jornadas de Formação Permanente



7 de Janeiro de 2018
Epifania do Senhor

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. Quando o vires ficarás radiante, palpitará e dilatar-
se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a 
ti virão ter as riquezas das nações. (...) Virão todos os de 
Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias 
do Senhor.

Comentário
Ainda marcada pelo particularismo religioso, esta visão, 
unida à do apocalipse adquire todo o seu sentido profético: 
essa Jerusalém que esperamos descerá do Céu; nela se 
reunirão para sempre, em louvor ao Senhor, os que desde 
já caminham para ele, guiados pela estrela de Cristo.

Segunda leitura (Ef. 3, 2-3a.5-6)
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
A Epifania do Senhor fundamento a exigência do anúncio 
do Evangelho a todos os povos, para os quais se abriram 
as portas do Reino sem nenhuma condição, além da fé 
em Cristo.

Leitura do Evangelho (Mt. 2, 1-12)
Tinha Jesus nascido em Belém, 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, 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’». 
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». 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 estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 08.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º Ano (21h00)

:: 09.Jan | Centro Paroquial - Reunião da Escola 
Movimento de Cursos de Cristandade (21h00)

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

:: 10.Jan | Salão Paroquial - Formação Bíblica (21h00)

:: 11.Jan | Centro Paroquial -  Reunião do Grupo de 
Visitadores (21h30)

:: 12.Jan | 1ª Sessão do 2º Curso Alpha (20h00)

:: 12.Jan | Centro Paroquial - Reunião Catequistas do 7º 
Ano (20h00)

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

:: 12.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º Ano (21h00)

:: 12.Jan | Centro Paroquial - Reunião Grupo de Jovens 
Verbum Dei (21h30)

:: 12.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas do 
8º Ano (21h30)

:: 13.Jan | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para os Baptismos (19h00)

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

:: 14.Jan | Igreja do Cardal e Capela de Stº Amaro - 
Eucaristia e Procissão de Sto. Amaro (10h30)

:: 14.Jan | Igreja de São Tiago, Coimbra - Paróquia em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

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.

Comentário
Mateus procura contemplar o mistério do Nascimento de 
Jesus à luz do primeiro encontro do mundo pagão com 
o Salvador, de que os Magos são os representantes. 
Sublinhando a universalidade da mensagem cristã, mostra 
como na visita dos Magos, se realizam as profecias. Não 
deixa também de o impressionar, em contraste com o 
orgulho e cegueira de Herodes e dos sábios de Israel, 
a boa vontade dos Magos, que se dispõem a correr a 
aventura da Fé.
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