
Jesus me livra
Quantos amigos conhecemos 
nós, que, no passado ou no pre-
sente, sofreram ou sofrem, no 
seu dia a dia, pela doença, pelas 
dificuldades económicas, pela in-

capacidade de cumprir obrigações ou compromissos, 
pela maldade de alguém, pelos abusos, pelo desres-
peito, pela desvalorização, pela falta de verdade e 
honestidade, pelo pecado próprio ou dos outros, pela 
solidão, pelo desprezo ou, simplesmente, por qualquer 
pequenina coisa que não correu bem?... Conhecemos 
muitos, é certo. E nós, como estamos e como vive-
mos?... Sem o desejarmos, há muitos “forças” que se 
apropriam de nós e nos impedem de viver alegres e 
serenos, com entusiasmo. Parece que nos tolhem e 
nos deitam abaixo, impedindo-nos de continuar. Mas, 
na verdade, não há nada que se possa apropriar de 
nós sem que nós deixemos. Nada é mais forte do que 
o poder do amor em nós, manifestado na verdade, na 
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Pe. João Paulo Vaz

Entre 16 e 18 de Janeiro, realizaram-se, na nossa Dio-
cese, as Jornadas de Formação Permanente, destina-
das a sacerdotes e leigos. A jornada de trabalho con-
tou com a presença de alguns leigos da Paróquia de 
Pombal. A formação deste ano contou com a presença 
do Cardeal Lluis Martinez Sistach, arcebispo emérito 
de Barcelona, que se debruçou sobre o dinamismo de 

“Ir ao encontro. Acompanhamento e discernimento”, 
proposta que o nosso Plano Pastoral Diocesano, em 
caminhada sinodal, já nos apresenta para este ano. Al-
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gumas palavras-chave sobressaíram neste encontro: 
acolher, proteger, promover e integrar. A Igreja de hoje 
tem de estar desperta para a realidade da sociedade 
em que vivemos. Tem de ser aquela que, como a mãe, 
acolhe o seu filho. Baseado no evangelista São João 
(Jo.9-17), o orador salientou que, a exemplo do Bom 
Pastor, teremos de ter um olhar misericordioso sobre 
todas as pessoas. É preciso discernimento e ver em 
cada pessoa uma obra de Deus. Para isto temos de 
sair e evangelizar. Se a Igreja não evangelizar, não 
serve para nada. É preciso discernimento, para saber 
qual a vontade de Deus, que acolhe a todos, como 
Jesus fez com a samaritana. E, aqui, entra a forma 
como Jesus entra em diálogo com ela: começando a 
pedir algo que Ele necessita de verdade. As nossas 
comunidades têm de ser mais espirituais, mais evan-
gelizadoras, mais comunitárias, mais corresponsáveis, 
mais personalizadas e mais formadoras. Num todo, a 
Igreja tem de estar aberta e ser acolhedora para todos, 
não só com os que a procuram, mas também indo ao 
encontro daqueles que tenham uma recta intenção. 
Sobressaíram, neste encontro, dois documentos muito 
importantes, do Papa Francisco: Evangelii Gaudium e 
Amoris Laetitia, tendo esta exortação Apostólica sido

(continua na página seguinte)

perseverança, na humildade, na frontalidade e em tan-
tas outras riquezas que nos definem. Que força exteri-
or a nós poderá ser mais poderosa do que nós próprios 
e do que Deus em nós (sim, porque a experiência de 
Deus nunca é exterior a nós... ou o descobrimos dentro 
ou nunca o conheceremos...)? São Paulo nos disse e 
muito bem: “Se Deus está por nós, quem pode estar 
contra nós? Ele, que nem sequer poupou o Seu próprio 
Filho, mas O entregou por todos nós, como não havia 
de nos oferecer tudo juntamente com Ele?” (Rm. 8, 31-
32). Se nos deixarmos consolidar por esta certeza e 
viver assim renovados, nunca haverá poder nenhum 
que nos tire a alegria, a coragem, a força, a bondade, a 
capacidade de construir e continuar e, especialmente, 
diante de tudo o que possa correr mal. Deixemo-nos 
maravilhar por Cristo, que viveu e manifestou a hu-
manidade perfeita. Ele tinha todo o poder em Si e der-
ramava-o sobre os outros. Livrou tantos do sofrimento, 
da doença, do infortúnio. E livra-me a mim também.
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Descarregue a aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Solidariadade gera solidariadade
No dia 23 de Dezembro do ano já passado, a Confe-
rência de São Vicente de Paulo de Pombal levou a 
cabo a distribuição dos cabazes de Natal.  Ao contrário 
dos últimos anos, a CSVP não organizou o habitual 
almoço de Natal, uma vez que considerou prioritário 
ajudar a colmatar as dificuldades dos que perderam 
tudo nas catástrofes que assolaram o centro do país 

durante o verão.  E, 
como solidariedade gera 
solidariedade, este ano 
alguns dos bolos-reis dos 
cabazes de Natal foram 
gentilmente oferecidos 
por um pombalense e por 
algumas pastelarias da 
cidade: Pastelaria Pom-
bal Doce, Pastelaria Fili-
nata e Pastelaria Diogo. 

A todos o nosso muito obrigado e votos sinceros de 
muitas bênçãos e um óptimo ano 2018.

Ângela Marques

(continuação da primeira página)

desenvolvida no seu 8º capítulo. Mais três interven-
ções foram apresentadas nestes dias, com experiên-
cias pastorais. O Pe. Amaro, da Diocese do Porto, 
apresentou-nos uma experiência paroquial integrada. 
Falou sobre a saída missionária da Igreja, afirmando 
que o agente missionário deve sair da própria comu-
nidade e ir às periferias. É preciso sair fora das pare-
des da igreja. Citando o Papa Francisco, “é preciso 
aprender a descalçar as sandálias na terra sagrada 
do outro”. Numa segunda intervenção, durante uma 
mesa redonda, estiveram presentes o Grupo de Visi-
tadores dos Serviços Prisionais de Coimbra, o Centro 
Comunitário de Inserção da Caritas Diocesana, a E-
quipa de Intervenção “Ergue-te” e o Pe. Pedro Santos, 
capelão hospitalar dos CHUC. Foram exemplos que 
nos encheram de alegria, por sabermos que a Igreja de 
Coimbra está viva. Regressámos com o coração cheio, 
dando graças a Deus por tudo o que se vai realizando 
na Diocese, sabendo que o Espírito de Deus nos vai 
iluminando neste caminho de sinodalidade.

Helena Cabral

Escola Paroquial de Pais do 6º Ano
No passado dia 16 de Janeiro, Pais e Catequistas do 
6º Ano reuniram-se no Salão Paroquial, para levar a 
efeito mais um encontro da Escola Paroquial de Pais. 
Neste encontro, que foi o terceiro deste ano, reflectiu-
se sobre como o baptismo de Jesus, no rio Jordão, 
foi o primeiro passo da  Sua revelação pública. Ao 
submeter-se a este rito, Jesus deu início à Sua mis-
são salvífica, assumindo a condição da humanidade 
pecadora, justificando-a para Deus. O baptismo de 
Jesus vem dizer-nos que a era messiânica chegou e 
assim começa o anuncio do Reino de Deus (um Re-
ino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo). 

Mas, para acolher esse Reino, havia duas condições: 
converter-se e acreditar na Boa-Nova. Jesus procla-
mava o Reino através das Parábolas, mas também 
com os milagres, apresentando-os como sinais do 
Reino que anunciava. E, para mais rapidamente alca-
nçarmos esse Reino, Jesus apresenta-nos um roteiro: 
o caminho das Bem- Aventuranças, como caminho de 
vida certo e com sentido.

Fátima Ferreira 

Escola Paroquial de Pais do 4º Ano
Na sexta feira, dia 19 de Janeiro, realizou-se o 3º En-
contro da Escola Paroquial de Pais do 4º Ano, tendo 
como tema “A Palavra de Deus no Antigo Testamento”. 
O encontro iniciou-se com uma breve apresentação da 
Bíblia Católica, um conjunto de 73 Livros, dos quais 46 
compõem o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamen-
to. Todos eles são, para a Igreja, livros divinamente 
inspirados e, como tal, devem ser lidos na fé e não 
somente sob o olhar da ciência, pois contêm a verdade 
da nossa salvação. Embora, para nós, Jesus seja o 
centro de toda a revelação bíblica, torna-se necessário 
conhecer o Antigo Testamento, pois é em Jesus que 
se cumpre toda Palavra inspirada nos Livros Santos 

(profecias), para assim encontrar o fio condutor do pro-
jecto de salvação que Deus tem para nós. O Antigo 
Testamento é constituído por quatro grandes grupos: 
o Pentateuco, também conhecido por Torá ou Livro da 
Aliança e contem os cinco primeiros livros: Génesis, 
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio; os Livros 
Históricos; os Livros Proféticos; e, por último, os Livros 
Sapienciais. A nós, cristãos, cabe-nos o dever de “re-
ceber com devoção estes livros que exprimem o vivo 
sentido de Deus, nos quais se encontram sublimes 
doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria salutar 
a respeito da vida humana, bem como admiráveis 
tesouros de preces na qual está latente o mistério da 
nossa salvação.” (DV15)

Ana Isabel   
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A Paróquia de Pombal, promove, no próximo mês de 
Agosto, uma viagem à Alemanha e Suíça. A viagem 
decorrerá do dia 2 ao dia 8 de Agosto e será acompa-
nhada pelo Pe. João Paulo Vaz. As inscrições já estão 
abertas e deverão ser feitas no cartório paroquial. A 

viagem inicia com a visita a Munique onde será visitado 
o Arco do Triunfo e a Loggia dei Lanzi, a Igreja Tiatina, 
a Catedral de Munique e muito mais monumentos im-
portantes ali existentes, A viagem continua em direcção 
a Nuremberg, onde será feita uma visita panorâmica a 
esta cidade medieval da Baviera, uma cidade rodeada 
de muralha, com castelos e igrejas que parecem saí-
dos de um conto de fadas. No terceiro dia, está reser-
vada a visita a Heidelberg, onde se visitará, com prin-
cipal destaque, um castelo que preside desde o alto do 
bairro antigo e que é abraçado pelas águas de Neckar. 
Para terminar o dia, o destino será Baden Baden. No 
dia seguinte, a visita será a Colmar, cidade burguesa 
com um rico património cultural e arqueológico e com 

Visita à Alemanha e Suíça
titulo de Património Mundial da Unesco. De seguida, o 
destino será Estrasburgo, onde se destaca a Catedral 
de Nossa Senhora de Estrasburgo. Ainda no mesmo 
dia, a viagem segue para Riquewihr, local conhecido 
pela Rota do Vinho. No dia 6 de Agosto, a visita será a 
Friburgo, já na Alemanha, na capital da “Floresta Ne-
gra”, região de frondosos bosques e profundos lagos. 
É também muito conhecido pela Catedral gótica e o 
Palácio Episcopal. O penúltimo dia está reservado a 
Shaffhaussen, local onde se encontram as maiores 
quedas de água da Europa, as famosas Cataratas de 
Reno. A viagem prossegue para Lindau, cidade medi-
eval numa ilha do Lago Constança. Já no último dia e 
para terminar, visitar-se-á a cidade de Zurique, com os 
bairros medievais nas margens do rio Limmat. No final 
do dia, os participantes regressarão a Portugal. Uma 
viagem culturalmente muito interessante pela Rota 
Romântica e a Floresta Negra. Não faltará, também, a 
boa disposição e camaradagem.

Apresentação dos Crismandos à Comunidade
Os catequizandos da Paróquia de Pombal que este 
ano recebem o Sacramento do Crisma foram apresen-
tados à comunidade, durante a celebração das 10h30, 
no passado domingo, dia 21, na Igreja do Cardal. Os 

catequizandos do 10º Ano, na companhia dos seus 
pais e dos catequistas que os tem acompanhado 

nesta caminhada 
foram convidados 
a estar presentes, 
apresentando-se 
a toda a comuni-
dade presente, 
pedindo que lhes 
seja ministrado o 
Sacramento do 
Crisma. Para que 
este pedido se 
venha a concre-
tizar, foi pedido pelos catequistas ao celebrante que 
aceite o pedido e os aceite ao Sacramento do Crisma, 
tendo sido pedido aos catequistas que se manifestas-
sem sobre o seu acordo para que tal aconteça. Todos 
concordaram em que se concretize. A celebração con-
tou com a participação activa de alguns pais nas leitu-
ras do dia, a quem agradecemos e reconhecemos, por 
se juntarem a este momento. A celebração do Sacra-
mento do Crisma está prevista para o próximo mês de 
Maio, no dia 20, dia de Pentecostes, e contará com a 
presença do nosso Bispo.
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Primeira leitura (Deut 18, 15-20)
Moisés falou, dizendo: «O Senhor teu Deus fará surgir 
no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como 
eu; a ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao 
Senhor teu Deus no Horeb, no dia da assembleia: ‘Não 
ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei 
este grande fogo, para não morrer’. O Senhor disse-me: 
‘Eles têm razão; farei surgir para eles, do meio dos seus 
irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na 
sua boca e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. Se 
alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta 
disser em meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. Mas 
se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que 
não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal 
profeta morrerá’». 

Comentário
A leitura evangélica vai apresentar Jesus como Mestre a 
ensinar. É o que também significa a palavra do profeta, 
aquele que fala em nome de Deus. Profeta foi no Antigo 
Testamento Moisés. Mas é o próprio Moisés quem, nesta 
leitura, anuncia o aparecimento de outro profeta, que 
surgirá depois dele. Todo o povo do Antigo Testamento 
o esperou, embora não o tivesse sabido reconhecer na 
pessoa de Jesus de Nazaré. Admirável é que Deus fale 
aos homens por meio de outros homens; mas as palavras 
que eles hão-de dizer são as palavras de Deus. Como 
Deus tudo faz para que a sua palavra esteja perto de nós! 

Segunda leitura (1 Cor 7, 32-35)
Não queria que andásseis preocupados. Quem não é 
casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o 
modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou 
preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira 
de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma 
forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com 
os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e 
espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas 
do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no 
vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. 
Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao 
Senhor sem desvios. 

Comentário
O Apóstolo deseja que os cristãos vivam sem estarem 
prisioneiros de preocupações que os impeçam de servirem 
ao Senhor em liberdade de espírito. Por isso, vê no 
celibato consagrado ao Senhor, portanto por motivos de fé 
e de amor, uma forma superior de consagração de toda a 
pessoa, em corpo e espírito, ao serviço de Deus, mas que 
é sempre um dom seu. 

Leitura do Evangelho (Mc 1, 21-28)
Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, 
entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se 
maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava 
com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na 
sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou 
a gritar: «Que tens Tu a ver connosco, Jesus Nazareno? 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 27-28.Jan | Salão Paroquial - Curso de Preparação 
para o Matrimónio (09h00 ás 18h00)

:: 30.Jan | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral (19h30)

:: 30.Jan | Capela Sto. António - Eucaristia da Escola 
MCC (21h00)

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

:: 01.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 02.Fev | 4ª Sessão do 2º Curso Alpha Pombal

:: 02.Fev | Salão Paroquial - Ultreia do MCC (21h30)

:: 03.Fev | Centro Paroquial - Reunão Equipa Pastoral 
de Oração (17h30)

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

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

:: 04.Fev | Casal F. João - Festa da Sra. da Luz e S. 
Brás - Missa e Procissão (14h00)

:: 04.Fev | Casalinho - Festa da Sra. da Luz - Missa 
(14h30)

:: 04.Fev | Casalinho - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

Vieste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de 
Deus». Jesus repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse 
homem». O espírito impuro, agitando-o violentamente, 
soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão 
admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que vem 
a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que até 
manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!». E 
logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte.

Comentário
O ensino de Jesus reveste-se de autoridade única, porque 
Ele é o Filho, Enviado de Deus, e, por isso, as suas 
palavras são a própria Palavra de Deus. Ele é realmente o 
Profeta por excelência. Para os escribas, que ensinavam as 
Escrituras, a autoridade vinha-lhes das mesmas Escrituras 
e da tradição; para Jesus a autoridade vem-lhe de Ele 
ser o Filho de Deus e seu Messias. Para o manifestar, 
Jesus expulsa o demónio, mostrando assim que o poder 
demoníaco cessa diante do seu poder. Ele é “o mais forte”, 
como noutra passagem se diz.
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