
Onde moras?
S. João apresenta-nos a voca-
ção dos primeiros discípulos to-
talmente ligada à experiência de 
Jesus. Os discípulos perguntam-
Lhe e querem saber onde Ele 

mora, ao que Jesus responde convidando-os a ir ver. 
Este convite desperta nos discípulos algo muito novo, 
um sentido de caminhada e de formação que começa 
naquele momento, porque eles vão e passam o resto 
do dia com Ele. Só é possível permanecer no caminho 
do Reino quando se faz a experiência do encontro 
com Cristo e da permanência na Sua presença e in-
timidade. A partir deste encontro é que se desperta em 
nós um desejo maior pela vocação à santidade, pela 
missão de evangelizar e pela plenitude. Hoje, temos 
de continuar a perguntar ao Senhor: “Onde moras?”. 
Jesus trouxe-nos uma vida nova, novos horizontes e 
um rumo decisivo. Portanto, o processo de formação 
dos discípulos acontece de forma dinâmica e decisiva. 

Festa de Santo Amaro 
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As Festas em Honra de Santo Amaro têm o seu pon-
to alto, hoje, pelas 10h30, com a celebração Missa 
solene, na Igreja do Cardal, seguida da Procissão até à 
Capelinha de Santo Amaro. Como já é habitual, a Pro-
cissão será acompanhada pela Filarmónica Artística 
Pombalense. Santo Amaro, também conhecido como 
Mauro, foi confiado a São Bento, ainda em criança, jun-
to com seu amigo Plácido, que também foi canonizado. 

Certo dia, São 
Bento estava a 
rezar, enquanto 
Mauro se ocupa-
va com as tarefas 
do mosteiro, e 
São Bento teve 
uma visão de 
que Plácido, que 
tinha ido buscar 
água ao rio, se 
estava a afogar. 
São Bento, en-
tão, chamou 
Mauro, avisou-o 
que o seu amigo 
estava a afogar-
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se, pediu-lhe que 
corresse até lá e 
tentasse salvá-lo 
de qualquer for-
ma. Santo Ama-
ro apressou-se a 
salvar Plácido e, 
quando chegou 
ao rio, pronto para 
cumprir a tarefa 
que lhe havia sido 
pedido por São 
Bento, caminhou 
sobre as águas e 
salvou o amigo. 
Este foi o primeiro 
milagre do nosso 
Santo Amaro. É in-
vocado na cura de algumas doenças, tais como gripes, 
reumatismo, rouquidão, dor de cabeça e paralisia. 
Amaro é recordado como exemplo do caminho que de-
vemos seguir para alcançar a plenitude. E exemplos de 
vida como o de Santo Amaro ajudam-nos a perceber 
que é possível alcançar a luz eterna, ainda em vida, e 
corresponder assim à vontade de Deus.

Não podemos ficar parados, no marasmo da incerteza 
das nossas reais capacidades. Os primeiros discípulos 
não tiraram os olhos do Mestre e connosco não pode 
ser diferente. Para permanecermos no caminho, não 
basta ter o desejo de ver Jesus: é preciso aceitá-l’O 
como Senhor da nossa história. A pessoa e a vida de 
Jesus e, em especial, a experiência do Seu amor au-
mentam, em nós, a alegria e a vontade de permanecer 
no caminho da fé. Não podemos desvincular-nos de 
Jesus e da Sua companhia. Sabemos que o mundo 
é campo de missão, mas, mais do que isso, é lugar 
do encontro com Cristo e onde Ele Se deixa encontrar 
por nós. O encontro com Jesus lança-nos num diálogo 
aberto com o que somos realmente e faz crescer em 
nós a autenticidade. O que somos está empapado de 
Cristo, em Quem se contempla a humanidade perfeita. 
É por isso que descobrimos, na pessoa de Jesus, a 
grandeza e o fascínio da verdade, da entrega, da bele-
za, da alegria e da bondade. Que assim seja!
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Descarregue a aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows.

Dia de Reis na Catequese da Charneca 
Na Capela da Charneca, as catequistas organizaram 
uma festa para comemorar o dia de Reis, o dia da 
chegada dos Reis Magos, vindos de Oriente para 
visitar e adorar o Salvador que tinha nascido e ofere-
cer-lhe presentes. Os diversos anos da catequese, 
recriaram esse momento, com peças de teatro e 

cantigas, proporcionando aos presentes, uma festa 
de alegria e convívio. No final, foi oferecido a todos 
os participantes e catequistas, um anjo branco, que 
simbolizou o anjo que anunciou a vinda do Menino 
Jesus. Para finalizar, houve um lanche partilhado, en-
tre catequizandos, catequistas e famílias presentes. 
Agradecemos a todos os que participaram e deseja-
mos votos de um óptimo ano com a bênção de Deus.

Centro de Catequese da Charneca 

Santa Teresinha na Charneca
No passado dia 1 de Janeiro, tivemos, na Charneca, a 
Missa e Procissão em honra de Sta. Teresinha. Mais 
conhecida por Sta. Teresinha do Menino Jesus, nasceu 
a 2 de Janeiro de 1873 e morreu com apenas 24 anos, 
pronunciando as seguintes palavras: “Meu Deus, eu Te 

amo!”. Conhecida pela sua 
simplicidade e devoção, é, 
há várias décadas, motivo 
de festejo na nossa comu-
nidade. Assim, às 15h00, o 
Pe. Nuno Santos, reitor do 
Seminário de Coimbra, pre-
sidiu à celebração da Euca-

ristia, que foi seguida de uma procissão pelas ruas da 
Charneca. No final, ainda houve lugar para um peque-
no convívio, no decorrer do qual um grupo de jovens 
aceitou levantar o ramo para a organização da festa 
do próximo ano e poder cumprir-se assim a tradição.

   José Mota

Festa de S. Vicente
No Pinheirinho, a tradição ainda 
continua, com a festa de São Vi-
cente, santo padroeiro desta co-
munidade. A festa celebra-se a 26 
de Dezembro. O dia foi assinalado 
com uma Eucaristia, pelas 14h00, 
presidida pelo Pe. João Paulo. A Capela foi pequena 
para acolher todos os fiéis. Cerca de uma hora depois, 
apesar do tempo chuvoso, foi possível sair à rua com a 
Procissão. A chuva fez-se sentir durante a tarde, mas 
isso não impediu que houvesse muita animação e o 
arraial estivesse bem composto. A noite foi preenchida 
com um baile popular, na Associação do Pinheirinho.

Lina Neto 

Festa dos Reis - Mendes
Mais uma vez, realizou-se, na Capela dos Mendes, a 
Festa dos Reis. A Eucaristia, seguida de Procissão, foi 
presidida pelo nosso Pároco, Pe. João Paulo Vaz. A 

Procissão, que assinala a cé-
lebre visita dos Reis Magos ao 
Menino Jesus, foi acompanhada 
por toda a comunidade e tam-
bém pelos gaiteiros da Redinha. 
A Festa continuou com convívio 
entre a população, até ao cair 
da noite. E como é hábito, não 
pôde faltar o baile, onde todos se 
divertiram.

Vítor Mota 

Grupo do 7º Ano visita Lar dos Vinagres
O grupo de catequese do 7º Ano orientado pelas ca-
tequistas Mónica Rodrigues e Paula Marques visita-
ram, recentemente, o Lar dos Vinagres. No entender 
das catequistas, semana após semana, os jovens são 
confrontados com alguns problemas da nossa socie-
dade, como a solidão e o sofrimento provocado pela 
doença. Os idosos fazem parte do grupo social que 
mais sofre com a azáfama da vida moderna. E porque 
é importante passar da teoria à prática, as catequistas 
desafiaram o grupo a fazer algo diferente que marcas-

se a celebração do nascimento do Menino no coração 
dos jovens catequizandos. Munidos de músicas e uma 
viola, o grupo preparou alguns temas de Natal e outros 
bem conhecidos das nossas celebrações dominicais 
das 12h00. Mas, esta aventura só foi possível com 
a colaboração de uma das responsáveis pelo Grupo 
Coral da Missa da Catequese, a Rita Gama. A respon-
sável pelo Lar, a D. Lurdes Santos, recebeu os nos-
sos jovens com um pequeno “miminho” e agradeceu 
a simpatia dos mesmos. Os jovens distribuíram bei-
jinhos por todos os utentes e prometeram regressar.



A certeza da fé na vida.” Tudo isto afirmou o sacerdo-
te, que referiu, também, a importância da oração, ela 
que é a força e o cajado que sustenta o cristão. “Esta 
noite é santa, é rica. Agradeço a Deus e ao Pe. João 
Paulo o facto de poder 
estar aqui a viver estes 
momentos”, afirmou. Na 
sua homilia, durante a 
celebração da Eucaristia, 
recordou que São João 
é o evangelista que mais 
se debruça sobre o tema 
do amor. “Não amemos 
apenas com palavras, 
nem com a língua, mas 
com obras. Quem ama 
vai operar as obras, assim Cristo está do meu 
lado. O olhar penetran- te e transparente que Jesus 
dirigiu a Nataniel reconhecendo nele um homem sem 
fingimento, desafia-nos também a nós, a termos de 
nos libertar do fingimento e nos  lançarmos no desafio 
do amor.”

Helena Cabral
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“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimi-
dos, e eu vos aliviarei”. Foi este o tema escolhido para 
abordar na primeira Ultreia do Movimento dos Cursos 
de Cristandade deste ano. O encontro foi coordenado 
pelo Norberto. Ulisses, da paróquia de Almagreira, ao 
falar do seu 4º dia, salientou a importância que teve o 
seu grupo de vida, nos momentos mais difíceis da sua 
vida. A oração e a entrega ao Senhor no Altar da Eu-
caristia têm sido a alavanca para continuar a trilhar os 
caminhos do Senhor com alegria. Outros irmãos tam-
bém partilharam como tem sido importante o facto de 
um dia terem vivido esta experiência de um Curso de 
Cristandade, como sentem este amparo, este suporte, 
que lhes vem da intimidade com o Senhor. O Pe. Hi-
gino, pároco das paróquias de Almagreira, Pelariga e 
Redinha, que presidiu a esta Ultreia, manifestou a sua 
alegria de poder estar pela primeira vez em contacto 
com este Movimento, que conhecia pouco. Depois do 
que ouviu e presenciou, reconheceu a importância que 
este movimento tem no caminho da fé. “A riqueza é tão 
grande, tão profunda, sobretudo na consciência que se 
tem da Igreja e do mundo, que  ajuda as pessoas a vi-
ver e a agir.  O testemunho de cada um é maravilhoso. 

Primeira Ultreia de 2018 do MCC

Escola Paroquial de Pais do 5º Ano
No dia 8 de Janeiro, os catequistas do 5º ano da Pa-
róquia de Pombal realizaram o 3º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais, subordinado ao tema “O Senhor é o 
nosso Libertador e Salvador”. Neste encontro, preten-
dia-se descobrir como Deus Se revela como libertador 
e salvador através de Moisés. A exemplo do povo de 
Israel, também nós, para alcançarmos os projectos 
a que somos chamados, passamos por dificuldades, 
frustrações, renúncias, desinstalações… Deus esco-
lhe as pessoas, pelo seu coração: frágeis, limitadas, 

pobres, mas capazes (com a ajuda d’Ele) de fazerem 
coisas bonitas e importantes, na história da humanida-
de. Deus chama, desinstala, intervém e liberta. Deus 
nunca abandona o Seu Povo e, para isso, estabele-
ce uma Aliança, através de Moisés, entregando-lhe 
o Decálogo. Precisamos de olhar para os “desertos” 
da nossa vida, não como uma terra desolada sem 
recursos, mas também de encontro com Deus e de 
descoberta das Suas maravilhas, da Sua bondade e 
misericórdia. São tempos de conversão e purificação.   

Helena Cabral

Festa da Catequese e II Tarde Vocacional
No próximo fim-de-semana, no dia 21 de Janeiro, no 
âmbito do Dia do Catequista, irá realizar-se a Festa 
da Catequese e a II Tarde Vocacional. Esta festa tem 
como objectivo reunir catequistas e catequizandos 
num ambiente de festa e de convívio. Estarão no lo-
cal várias bancas de doces e salgados, cafés e outras 
bebidas e até mesmo frutas e legumes, oferecidos 
pelos nossos catequizandos, catequistas, Capelas e 
por toda a comunidade que se disponibiliza a ajudar. 
Todo o valor angariado reverte para um fundo que a 
Paróquia dispõe para as acções desenvolvidas com a 
Catequese. Para animar a festa, estão previstas várias 
actividades lúdicas de música e teatro, realizadas por 

grupos da nossa comunidade. Durante a tarde have-
rá também sorteio de vários prémios oferecidos por 
algumas lojas de Pombal, bem como de alguns parti-
culares. Convidamos toda a comunidade a nos visitar, 
estar connosco e aproveitar esta tarde de convívio. 
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Primeira leitura (1 Sam. 3, 3b-10.19)
Naqueles dias, Samuel dormia no templo de Deus (...). O 
Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». 
E, correndo para Heli, disse: «Aqui estou, porque me 
chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu não te chamei; 
torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a 
chamar e Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: 
«Aqui estou, porque me chamaste», Respondeu, «Não 
te chamei, meu filho; torna a deitar-te». Samuel ainda 
não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe 
tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou 
Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli 
e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Então Heli 
compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. 
Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te chamarem outra 
vez, responde: ‘Falai, que o vosso servo escuta’». Samuel 
voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor aproximou-
Se e chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» 
E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo 
escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor estava com ele e 
nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.

Comentário
A leitura do Evangelho continua ainda a fazer a 
“manifestação”. E apresenta-O hoje como Aquele que 
vem chamar os homens para os reunir em volta de Si. A 
palavra de Jesus é a voz do Pai chamando os homens à 
grande assembleia do seu povo. Mas antes de o Filho vir 
ao mundo, já a palavra de Deus se fizera ouvir e chamava 
os homens. E os que a ouviram e lhe responderam ficaram 
sendo o modelo dos verdadeiros discípulos do Senhor.

Segunda leitura (1 Cor. 6, 13c-15a.17-20)
O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o 
Senhor é para o corpo. Deus (...) também nos ressuscitará 
a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos 
são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor 
constitui com Ele um só Espírito. Qualquer outro pecado 
que o homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que 
pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não 
sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que 
habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a 
vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: 
glorificai a Deus no vosso corpo.

Comentário
A Primeira Epístola aos Coríntios, por ser bastante longa, 
é repartida em três partes, no princípio do Tempo Comum.
Continuamos, por isso, este ano, a leitura começada 
no ano anterior. A passagem que hoje se lê fala-nos do 
respeito que havemos de ter pela pessoa humana. A fé 
cristã não se afirma apenas no espírito, mas também no 
corpo do Espírito de Deus, e destinado à glória futura que 
em nós se há-de manifestar. 

Leitura do Evangelho (Jo. 1, 35-42)
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus 
discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: «Eis o 
Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer 
aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus 

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

:: 15.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia de Santo Amaro 
(09h00)

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

:: 16 a 18.Jan | Seminário Maior - Jornadas de 
Formação Permanente (09h30 ás 18h00)

:: 16.Jan | Cartório Paroquial - Reunião Conselho 
Económico (19h00)

:: 16.Jan | Salão Paroquial - 3º Encontro Escola 
Paroquial de Pais do 6º ano (21h00)

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

:: 19.Jan | 2ª Sessão do 2º Curso Alpha (20h30)

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

:: 20.Jan | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h30)

:: 21.Jan | Igreja do Cardal - Apresentação dos 
Crismandos á Comunidade (10h30)

:: 21.Jan | Festa da Catequese e II Tarde Vocacional 
(15h00)

:: 21.Jan | Igreja do Cardal  - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

voltou-Se, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que 
procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer 
‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». 
Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele nesse dia. 
Era por volta das quatro horas da tarde. André, foi um dos 
que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro 
seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» 
– que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os 
olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. 
Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 

Comentário
Jesus vem ao mundo. A sua vinda é dom gratuito, que 
quer ser aceite pelos homens. De facto, se muitos O não 
reconheceram, outros O procuraram e ficaram junto d’Ele. 
A alguns, o Senhor chama-os a segui-l’O, de mais perto, 
para o serviço em favor do seu reino e da salvação dos 
homens. Este chamamento exige, por vezes, transformação 
profunda na vida: a Simão até o nome lhe foi mudado.
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