
O outro importa
De vez em quando, acentua-se na 
nossa vida - e algumas correntes 
actuais de valorização pessoal o 
afirmam - a perspectiva de que os 
outros são um problema a descar-

tar na nossa busca de felicidade e na manifestação au-
têntica do que somos... E chegamos até a afirmar que 
seremos definitivamente felizes quando percebermos 
que, para o sermos, não precisamos dos outros, do que 
eles pensam, do que eles sabem... apenas precisamos 
de nós próprios e, talvez, daqueles que considerarmos 
merecedores de fazerem parte da nossa vida. Não me 
parece que esta seja uma boa perspectiva de vida ou 
uma boa leitura da importância que os outros têm e 
da influência que exercem sobre nós. Não consigo 
perceber por que temos de nos afastar dos outros ou 
só aceitar os que não nos falham... Não foi isto que 
Cristo fez. Tudo me pareceria mais certo se ficasse 
no ar, também, a ideia de que, sim, os outros me ma-
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novamente Taizé
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Pe. João Paulo Vaz

Entre os dias 12 e 15 de Janeiro, realizaram-se as tradi-
cionais festas de Santo Amaro, o Padroeiro secundário 
da Paróquia de Pombal.  A comemoração do Santo 
Amaro teve início no dia 12, com o habitual acender 
da fogueira e um pequeno convívio. No sábado, ape-

sar da chuva que se fez sentir, decorreu o primeiro 
“Pombal em Rolamentos” com a corrida de carros de 
rolamentos, organizado pela Junta de Freguesia de 
Pombal. Foi um momento de convívio e divertimento, 
que trouxe muitos curiosos a experimentar e a ver. 
Mais ao fim da noite, o Pe. João Paulo presenteou-nos 
com um concerto, no Celeiro do Marquês, com o seu 
grupo de fados “Ai que Vida!”. No domingo, o nosso 
Santo Amaro foi invocado na celebração dominical das 
10h30, presidida pelo nosso Pároco. No fim da Cele-
bração, realizou-se a Procissão, em cortejo da Igreja do 
Cardal até à capelinha de Santo Amaro, acompanhada 

Luz e Esperança

pela Filarmónica Artística 
Pombalense. Também 
não faltaram os tradicio-
nais andores dos bolos. 
Durante a tarde, aconte-
ceu o festival de folclore, 
onde muitos populares 
se reuniram. Para finali-

zar as festividades, na segunda-feira, dia de Santo 
Amaro, celebrou-se às 09h00, na Igreja Matriz, a 
Eucaristia em honra do Santo. Depois da celebra-
ção, alguns fiéis regressaram à capelinha para pa-
gar as suas promessas. As pessoas invocam este 
santo para curar inúmeras doenças no corpo.

goam, me limitam, me impedem, me desvalorizam, que 
eu preciso de ser mais forte do que isso e continuar, 
mas também que são, por vezes, os que mais ama-
mos - um filho, o marido, a esposa, o amigo íntimo, o 
colega de tantos anos, o pai, a mãe - que mais nos limi-
tam e desiludem e que, apesar disso, não deixaremos 
de lutar nem deixaremos de os amar ou de os fazer 
merecedores de nós. Se os amamos!... E os que não 
conseguimos ainda amar ou não nos amam?... Des-
cartamo-los, simplesmente? Estaríamos todos descar-
tados... É melhor assim: guarda contigo o maior poder 
de todos: perdoa, perdoa sempre, mesmo se sentes 
que nada muda. Perdoa e terás encontrado uma per-
feita dimensão do amor, uma perfeita dimensão de ti. 
Não desistas. não deixes de amar. É esse o teu poder 
e nada mais precisas para que sejas tudo. “Ama e faz o 
que quiseres”, disse Agostinho. É a sabedoria do amor. 
Sejamos sábios, porque, quando assim for, nada mais 
restará do que a perfeição da comunhão.
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Escola Paroquial de Pais do 1º Sector 
Nos dias 9, dia 12 e dia 15 de Janeiro, decorreu no 
salão paroquial, o 3º Encontro da Escola Paroquial de 
Pais de cada um dos três anos de catequese do 1º 
Sector. Nestes Encontros, foi apresentado aos pais a 
sequência das várias catequeses até à Páscoa. Cada 
ano comunicou, a seu modo, o tema indicado. “Jesus 
como nós, por causa de nós”, o tema do 1º ano, leva-

nos a tomar consciência 
que todo o crescimento 
precisa ser cuidado; ver 
no crescimento de Jesus 
o modelo de todo o cresci-
mento e perceber que 
rezar é falar com Deus, 
ao jeito de Jesus. “Jesus 
ensina-nos a rezar” foi 
o tema do 2º ano, tendo 
como objectivo ver na 
oração de Jesus o mo-

mento de intimidade com o Pai; aprender com Jesus 
a rezar o Pai Nosso e a descobrir o Pai Nosso como 
a oração modelo de um filho de Deus. “Renascidos 
para Deus em Cristo Jesus” foi o tema do 3º ano, esse 
com intuito de ajudar perceber que, pelo baptismo, 
renascemos do alto; ver a Confirmação como uma 
efusão especial do Espírito Santo, para viver melhor 
o baptismo; e descobrir que na Eucaristia damos gra-
ças a Deus pelo dom do Seu Filho. Nós, catequistas 
damos graças a Deus, nosso Pai, por estes momen-
tos tão ricos em conhecimento e que, com um número 
bonito de pais em cada sessão, podemos partilhar.

Olívia Domingues

Reunião Mensal de Leitores
Os Leitores da Paróquia de Pombal reúnem men-
salmente para, juntos, crescerem na fé e receberem 
o serviço mensal. Os primeiros encontros deste ano 
pastoral têm como base de trabalho a Carta Pastoral 
do nosso bispo para este triénio: “Aproximai-vos do 
Senhor!”. Nos primeiros encontros, foram abordados 
os objectivos da “Evangelização” e a “Espiritualidade”. 
No passado sábado dia 6, o encontro centrou-se nos 
objectivos da “Organização”. A Diocese está numa 
fase de aceleradas adaptações e renovações, no que 
respeita à sua tradicional organização pastoral. No 
entender do nosso Pastor, os novos tempos exigem 
uma atenção especial que só pode ser encarada como 
uma possibilidade actual de incarnação do Evangelho, 

como um tempo favorável de graça, que nos pede para 
olharmos atentamente para os sinais do tempo. Para o 
nosso bispo, é importante a promoção dos organismos 
de participação e corresponsabilidade, já apontados 
noutras ocasiões como grande auxílio para que a uni-
dade pastoral seja, de facto, expressão visível da Igreja 
Sinodal, na qual todos os membros têm um lugar activo 
e se sentem a percorrer caminho que é de todos. Estas 
foram algumas das palavras da Carta Pastoral salienta-
das pelo nosso pároco, durante o encontro dos Leitores. 
No próximo encontro, no primeiro sábado de Fevereiro, 
os Leitores irão ler e integrar as conclusões da Carta 
Pastoral do nosso bispo. A reunião mensal dos Leitores 
é aberta a todos os leitores da paróquia de Pombal.

Aplicação Paroquial
(App Paróquia de Pombal)
Já descarregou a nossa aplicação? É fácil, prático e 
assim mantém-se sempre informado de todos os as-
suntos relacionados 
com a sua comunidade 
paroquial. Pode ler as 
nossas notícias, con-
sultar avisos, conhecer 
um pouco das nossas 
Capelas, pedir docu-
mentos e muito mais. 
Disponível para An-
droid, IOS e Windows, 
nas respectivas stores.

Reunião do Gav e Catequistas
Na passada quinta-feira, os catequistas do 9º e 10º 
ano foram convidados a reunir com o GAV e o padre 
João Paulo. Durante esta reunião tivemos oportuni-
dade de meditar no texto do Evangelho de São João 
1, 35-42. Feita a reflexão sobre o momento em que 
João Batista indica “o Cordeiro de Deus”, fomos con-
vidados a despertar para a necessidade de estarmos 

atentos aos nossos jovens e swaber indicar-lhes o 
verdadeiro caminho do Senhor. Jesus chama-nos a 
segui-lo, mas nem sempre o chamamento é ouvido 
por todos. É necessário termos um “João Batista” dos 
dias de hoje a ajudar nestes chamamento. Assim, o 
GAV vem junto dos catequistas alertar para a necessi-
dade de estarmos atentos ao clamor de Jesus que 
brota do coração dos nossos jovens, e convida-nos 
a estar com atenção para todos os sinais de chama-
mento para a experiência das vocações religiosas

João Simões



ciativa só foi pos-
sível com o envol-
vimento de toda a 
comunidade que 
aceitou mais uma 
vez o desafio Na-
tal Solidário 2017”, 
destaca aquele 
organismo. A 
Cáritas conimbri-
cense acrescen-
ta, ainda, que “a 
adesão à campan-
ha reflecte a generosidade das entidades, paróquias, 
particulares, fornecedores, parceiros e outras empre-
sas da região”. Uma mobilização que permitiu dar as-
sim um Natal “mais aconchegante” a todas as famílias 
apoiadas. “Em nome de todas elas, a Cáritas de Coim-
bra deixa o seu enorme agradecimento”, pode ler-se.
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Cáritas Diocesana de Coimbra divulgou os resultados 
da sua campanha solidária de Natal, que possibilitou 
a entrega de cabazes com bens alimentares a 230 
famílias mais carenciadas da região. Num comunicado 
enviado à Agência Ecclesia, o organismo católico adi-
anta que os agregados beneficiados estão a ser acom-
panhados no âmbito das várias respostas sociais da 
Cáritas de Coimbra: Rede Local de Intervenção Social, 
Rendimento Social de Inserção, Centro Comunitário 
de Inserção, Centro Comunitário S. José e Centro de 
Apoio Social. “À semelhança dos outros anos, esta ini-

Campanha de Natal ajuda 230 famílias

2º Alpha na Paróquia de Pombal 
Teve início, na passada sexta-feira, dia 12 de Janeiro, 
o 2º Curso Alpha na Paróquia de Pombal. Os Cursos 
Alpha chegaram a Portugal através do Pe. Jorge San-
tos, da Diocese de Coimbra. Actualmente, é o res-
ponsável nacional pelo projecto. Para o sacerdote, o 
curso Alpha “é uma proposta aberta à fraternidade e 
à amizade que proporciona também uma partilha em 
torno de uma proposta de reflexão”. O Curso Alpha é 
um curso básico de fé cristã, normalmente auto-pro-
clamado como “uma oportunidade de explorar o sen-
tido da vida”, com o objectivo de atrair pessoas que 
não frequentam a igreja ou se encontram afastados 
da fé, para aprender sobre as bases do cristianismo, 
num ambiente mais informal e descontraído. É com-
posto por dez sessões. Cada sessão começa com 
uma refeição, seguida de uma palestra. Depois, tem 
lugar a discussão em pequenos grupos. As palestras 
centram-se nos pilares da fé cristã. A meio do curso, há 
um encontro de dois fora, onde serão abordados vários 
temas, sempre de forma descontraída e com várias 

partilhas de ideias. Os participantes, no primeiro en-
contro, recebem o Manual do Curso Alpha, que contém 
um breve resumo de cada palestra e um espaço para 
os participantes escreverem alguns apontamentos.

Peregrinação a Taizé 2018
A nossa Paróquia de Pombal está a organizar uma 
nova Peregrinação a Taizé, agendada para os dias 1 
a 9 de Abril. Esta peregrinação faz parte do conjunto 

de actividades propostas para os catequizandos do 
10º ano em fase de preparação para o Sacramen-
to do Crisma. No entanto, esta peregrinação não se 
destina apenas aos catequizandos. Todos estão con-
vidados a participar neste retiro, em especial os mais 
jovens. Ir a Taizé significa ser convidado a uma pro-
cura de comunhão com Deus e com os outros, atra-
vés de orações comunitárias, de cânticos, do silêncio, 
da meditação pessoal e da partilha de testemunhos. 
Ir a Taizé pode ajudar a olhar a vida quotidiana de 
outra forma, a encontrar uma grande diversidade de 
pessoas e a reflectir sobre empenhos na Igreja e na 
sociedade actual. As inscrições já estão abertas, e to-
das as informações estão disponíveis no nosso Site e 
na nossa Aplicação Paroquial.  Tambem podes pedir 
informações no cartório paroquial.Aos mais jovens: 
não deixes passar esta a oportunidade e inscreve-te!
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Primeira leitura (Jonas 3, 1-5.10)
A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes 
termos: «Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive 
e apregoa nela a mensagem que Eu te direi». Jonas 
levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. 
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus; levava 
três dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou 
durante um dia e começou a pregar, dizendo: «Daqui a 
quarenta dias, Nínive será destruída». Os habitantes de 
Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e 
revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. 
Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam 
do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os 
ameaçara e não o executou.

Comentário
O “Tempo Comum” retoma, em cada ano, a leitura de um 
dos Evangelhos chamados sinópticos: este ano, o de S. 
Marcos, a partir precisamente deste terceiro Domingo. 
Como é conhecido, no Tempo Comum a primeira leitura 
é normalmente escolhida em ligação com a do Evangelho. 
Ora, S. Marcos começa o seu Evangelho pelo grande 
convite de Jesus à penitência, isto é, à conversão. Daí 
que esta primeira leitura nos apresente igualmente a 
mensagem da penitência, tão claramente anunciada pelo 
profeta e tão exemplarmente escutada por aqueles a quem 
ele a dirigiu.

Segunda leitura (1 Cor 7, 29-31)
O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. 
Doravante, os que têm esposas procedam como se as não 
tivessem; os que choram, como se não chorassem; os que 
andam alegres, como se não andassem; os que compram, 
como se não possuíssem; os que utilizam este mundo, 
como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário 
deste mundo é passageiro.

Comentário
Como já no Domingo anterior, a secção da carta apostólica 
que lemos como segunda leitura começa por se ocupar de 
casos concretos da comunidade a quem se dirige. Hoje, a 
propósito da atitude dos cristãos perante o casamento e o 
celibato consagrado, de que tratará no próximo Domingo, 
o Apóstolo começa por nos fazer reflectir sobre o sentido 
não definitivo da vida neste mundo

Leitura do Evangelho (Mc 1, 14-20)
Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia 
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». Caminhando 
junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que 
lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-
lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. 
Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu 
irmão João, que estavam no barco a consertar as redes; e 
chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco 
com os assalariados e seguiram Jesus.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 23.Jan | Eucarístia no Lar da Misericórdia (16h00)

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

:: 23.Jan | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h30)

:: 25.Jan |  Igreja do Cardal - Eucaristia de APRAP 
(14h30)

:: 25.Jan | Centro Paroquial - Reunião Equipa do CPM 
(21h00)

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

:: 26.Jan | Reunião Arciprestado (10h30)

:: 26.Jan | 3ª Sessão do 2º Curso Alpha (20h30)

:: 26 e 27 Jan | Salão Paroquial - Curso de Preparação 
para o Matrimónio (09h00 ás 18h00)

Comentário
A Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo traz aos 
homens um ideal novo e nova luz para os seus caminhos. 
É por este caminho novo, que a palavra do Filho de Deus 
lhes aponta, que os homens hão-de sair da prisão escura 
em que o pecado os mantém e ser conduzidos ao mundo 
novo a que o Senhor os quer levar. Para isso, é necessário 
deixar para trás muita coisa e seguir o Senhor que chama, 
como logo fizeram os primeiros discípulos que Jesus 
chamou e que logo O seguiram. 

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 
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APOIOS:

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


