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Chamados a ser 
dóceis

Que rosto vemos nós em Deus?... 
Tantas perguntas se nos colocam 
quando pensamos, ao mesmo 
tempo, no anunciado Deus de 
Amor e no mundo às vezes tão 
pouco humano (quanto mais divino!...) em que vivemos. 
Que pensar diante deste contraste? Que pensar e que 
fazer, especialmente, quando vivemos a tensão entre o 
que sabemos ser mais correcto e construtivo para um 
ser humano pleno e o que nos faz vencer mais depressa, 
mesmo à custa da nossa anulação?... Deus revela-se 
como O mais humilde, Aquele que, sendo O Todo-Po-
deroso, O que tudo sabe, O que tudo conhece, O que em 
tudo está, Aquele a quem tudo pertence, Se faz o mais 
pobre e mais entregue, sujeitando o Seu amor à vontade 
dos Seus filhos. Vontade?!... Talvez não... Apetites?... 
diria eu que sim. É que, realmente e cada vez mais, 
vamos deixando de perceber a diferença entre os nossos 
apetites avassaladores e definitivamente permitidos e a 
vontade que parte da inteligência e da vontade e constrói 
o homem total e pleno, perfeitamente fiel a si mesmo. 
Paradoxalmente, vai surgindo entre nós, neste mundo de 
contrastes, um conceito interessante: o da docilidade. O 
que é a docilidade, então? Nada mais do que a ousadia 
e capacidade de marcar a diferença com a diferença 
de cada um. Deus colocou em nós, no acto eterno da 
Criação, uma especificidade que nos particulariza e nos 
faz diferente de todos os seres criados: a capacidade 
de amar, tão diferente em cada homem e mulher, mas 
sempre presente. Nada se assemelha e se poderá com-
parar ao amor que une, vincula e compromete, ao ponto 
de se oferecer, como prenda inigualável e na elevação 
total da consciência, a própria vida por aquele(s) a quem 
se ama. Então, quando falamos de docilidade, teremos 
sempre de falar de uma capacidade de realizarmos, 
em cada momento, aquilo para que estamos feitos: se 
a nossa maior riqueza e particularidade é amarmos e 
entregarmos, nesse dinamismo, aquilo que somos, então 
ser dócil é ser igual a Deus... Igual a Deus: amar ao ponto 
de entregar a própria vida; amar ao ponto de sujeitar os 
nossos apetites àquilo que nos constrói; amar, acolhendo 
o outro e dando o melhor; amar, deixando que as minhas 
qualidades se manifestem; amar,perdoando sempre. Isto 
é fazer a vontade de Deus. Isto é ser dócil!

Pe. João Paulo Vaz

C
at

eq
ui

za
nd

os
 v

ão
 d

e 
fé

ria
s

co
m

 C
ris

to
 n

o 
co

ra
çã

o
Fe

st
a 

do
 C

om
pr

om
is

so
le

va
 jo

ve
ns

 d
o 

Tr
av

as
so

 a
 F

át
im

a
XI

 D
O

M
IN

G
O

D
O

 T
EM

PO
 C

O
M

U
M

Escuteiros de Pombal ajudam 
a limpar Osso da Baleia

O Agrupamento de Escuteiros 674, de 
Pombal, associou-se à acção de limpeza do 
areal da praia do Osso da Baleia, promovida 
pelo Agrupamento de Escuteiros do 
Carriço e Município de Pombal. A iniciativa 
juntou os sete agrupamentos de escuteiros 
do Concelho, na manhã de sábado 
passado. A acção realizou-se no âmbito 
das comemorações dos dias mundiais 
do Ambiente (5 de junho) e dos Oceanos 
(8 de Junho) e insere-se nas acções de 
promoção da Bandeira Azul. Nem a chuva 
assustou estes “heróis” que limparam o 
lixo que o mar expulsou das suas águas 

durante o Inverno. A autarquia esteve 
repre-sentada por técnicos de Gestão Am-
biental e por técnicos liga-dos à defesa do 
Património. O Município pen-sou associar 
o património ao evento, designando os 
grupos de limpeza por nomes do património 
do concelho: Marquês de Pombal, Castelo, 
Biscoitos do Louriçal, Serra de Sicó, entre 
outros. O objectivo é promover a riqueza 
cultural e patrimonial local.
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Caminho Neocatecumenal
reúne-se na Matriz

Casa cheia para assistir aos 
concertos do Pe. João Paulo
O Teatro Cine de Pombal foi pequeno para acolher todos 
aqueles que, na sexta e domingo da semana passada, 
quiseram assistir ao concerto do músico e pároco de 
Pombal, João Paulo Vaz. O padre subiu ao palco da 
principal sala de espectáculos da cidade acompanhado 
pela sua banda, os Jovens em Movimento. O amor de 
Cristo por nós e o amor entre os irmãos foram algumas 
das mensagens que os espectadores levaram para 
casa, depois de assistir aos dois concertos. As receitas 
dos dois espectáculos reverteram a favor das recentes 
obras do Salão e Residência Paroquial.

O poder do Amor
A última Ultreia deste Ano Pastoral realizou-se no 
passado dia 6 de Junho, com os grupos que fazem 
parte do Movimento dos Cursos de Cristandade. O 
encontro aconteceu no Salão Paroquial e foi preparado, 
dinamizado e apresentado pelos grupos pertencentes à 
paróquia de Pombal, tendo como coordenadora a Teresa 
Escalhorda e como Director Espiritual o Pe. João Paulo 
Vaz. Deram-nos o seu testemunho de vida o Manuel 
Faustino e a Saudade e o tema por eles escolhido foi 
o “Casamento”. Basearam o seu testemunho na leitura 
do Livro de Tobias (6,10). Falaram-nos como tem sido 
o seu 4ºdia, tendo como pilar da sua vida a oração; 
salientando a pequena Igreja doméstica, a família e 
confiando em Deus sempre! A mensagem principal 
deste tema foi o amor. O amor a Deus, ao próximo, 

Os membros da co-
munidade do Cami-
nho Neocatecume-
nal de Pombal reu-
niram-se, no sábado 
passado, na Igreja 
Matriz para celebrar 
a Eucaristia. A cele-
bração foi presidida 
pelo Pe. João Paulo Vaz. Os membros do Caminho 
Neocatecumenal fizeram uma breve reflexão sobre as 
leituras do dia. Para Goreti Simões, o pecado leva à 
morte e a morte encaminha os cristãos para a triste-
za. “Sempre que me reconcilio com Deus, sinto que 
Ele me salva da morte. É o único que me dá alegria 
e felicidade”, disse. Na mesma abordagem, Goreti Si-
mões pediu perdão pelo facto de dar mais importância 
ao que a faz infeliz e menos às “maravilhas” da vida. 
Os que partilharam a seguir também pediram perdão 
por valorizarem tanto os problemas e esquecerem as 
maravilhas que Deus faz por nós. A encerrar, o pároco 
recordou a compaixão de Deus pelos que choram (e 
lembrou as passagens bíblicas sobre as viúvas que 
perderam os filhos. Na primeira leitura, o profeta Elias, 
com o poder de Deus, ressuscitou uma criança; sécu-
los depois, Jesus fez o mesmo com um jovem que aca-
bava de morrer, devolvendo-lhe a vida, e entregando-o 
à sua mãe). “Devemos estar sempre de coração aberto 
para receber Deus, encher-nos de alegria e comunicar 
aos outros que Ele está vivo”, concluiu o pároco.

à família e aos amigos. 
Seguiu-se um momento 
de reflexão, com som 
musical, e a partilha de 
alguns testemunhos, 
tendo todos em comum 
o mesmo sentimento: o 
amor. Seguidamente, o 
Pe. João Paulo fez uma 
síntese salientando 
alguns aspectos como: 
pedir sempre a Deus, 
porque Deus gosta que 
o façamos; manter um 
canal aberto com Deus e 
estarmos sintonizados com Ele; viver em compromisso 
com os outros com a naturalidade que nos é dada por 
Deus; não esquecer que Deus nos quer salvar e que 
nunca nos abandona. Terminámos este percurso da 
melhor forma, com a Eucaristia celebrada pelo Pe. 
João Paulo, que nos deixou com uma recomendação: 
A oração pessoal, a leitura e reflexão da Palavra de 
Deus, baseado no texto do Evangelho que nos dizia: “ 
O Senhor nosso Deus é o único Senhor”.

Helena Pereira

Conferência São Vicente de Paulo 
prepara quermesse

A Conferência São Vicente de Paulo de Pombal está 
a preparar a sua já tradicional quermesse, que irá 
funcionar durante o período das Festas do Bodo. Os 
vicentinos contam com a colaboração do comércio 
local. A comunidade de Pombal que queira colaborar 
também o pode fazer através da oferta de um objecto 
para a quermesse.
Os vicentinos agradecem a colaboração de todos, 
pois, com a ajuda da comunidade, a Conferência São 
Vicente de Paulo continua a sua luta contra a fome e 
a miséria que tem tocado muitas famílias do concelho 
de Pombal.
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Catequizandos foram de férias… mas levaram Cristo no coração

Festa do Compromisso no Travasso

Os catequizandos que frequentam a catequese na cidade despediram-se, no 
domingo passado, durante a celebração da Eucaristia das 12h… mas férias só 
da catequese, porque Cristo continua ao seu lado. Apesar de irem de férias, os 
catequizandos prometeram a Deus e ao pároco, João Paulo Vaz, que iriam 
continuar a sua caminhada cristã, mesmo durante o período do Verão, participando 
na Eucaristia de domingo, rezando e fazendo visita, sempre que possível, ao 
Santíssimo Sacramento, no Sacrário das Igrejas. A Eucaristia abordou o tema da 
Vida. O Pe. João Paulo lembrou aos jovens e crianças presentes o que aprenderam 
sobre o que é um profeta: “É aquele que fala em nome de Deus”. No domingo, a 
primeira leitura recordava o milagre da Vida protagonizado pelo profeta Elias. Na 
leitura do Evangelho, os cristãos recordam o milagre da ressurreição por Jesus, em 
Naim. Os dois episódios, apesar de distantes no tempo, são um prenúncio do que iria 
acontecer mais tarde a Jesus, que iria morrer e vencer a morte. Os catequizandos de 
Pombal ouviram as explicações do pároco e quando questionados sobre quem nos 
dá a vida, não vacilaram e responderam: “É Deus que nos faz viver para sempre. 
Ele é a fonte da Vida e da Esperança”. A catequese recomeça em Setembro.

Um obrigado…
O encerramento da catequese na Paróquia  de Pombal , teve lugar no passado dia 9 de Junho, na igreja do 
Cardal, pelas 12h. Os catequistas e os catequizandos quiseram agradecer ao Seu Pároco, por a toda  dedicação 
e empenho  que tem tido  com a  catequese em toda a Paróquia. Uma das crianças do 6º ano agradeceu em nome 
de todas, desta maneira: “Mais um ano catequético chegou ao fim. Queremos antes de mais agradecer ao nosso 
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo aquilo que aprendemos ao longo deste ano. Tantas coisas bonitas 
que aprendemos do nosso amigo Jesus, o nosso primeiro catequista. Não esquecemos os nossos catequistas, 
que dedicaram o seu tempo para nos ensinarem como, a exemplo de Jesus, se deve amar, respeitar, rezar e 
acolher a Palavra de Deus. Assim como agradecer ao nosso Pároco, Pe. João Paulo, que ao longo deste ano nos 
acompanhou e proclamou com alegria o amor de Deus. Obrigada Padre João Paulo. Agradecemos a Jesus por o 
ter trazido até nós. Um obrigado muito grande de todos os catequizandos e catequistas da Paróquia de Pombal”. 
O Padre João Paulo agradeceu, lembrando o exemplo de S. Paulo, e dirigiu aos catequistas palavras de apreço 
e carinho pelo trabalho que desempenharam ao longo deste ano.

Catequistas da Paróquia de Pombal

Os catequizandos 
que frequentam a 
catequese do 9º ano 
na capela do Travasso 
realizaram, no sábado 
passado, a sua Festa 
do Compromisso, 
deslocando-se a Fá-
tima para participar 

na Eucaristia. No final, receberam as pagelas 
correspondentes, dadas pela sua catequista. Visitaram 
a Basílica e acenderam uma vela com fé pela paz 
no mundo. A catequista Paula Ferreira deixou esta 
reflexão: Durante esta caminhada, fomos reflectir sobre 
a importância desta etapa da vida de cada um dos 
jovens presentes, num momento que é de escolhas 
e decisões, em que nem sempre é fácil saber o que 
escolher, pois as propostas e os caminhos são muitos. 
É, por isso, muito difícil assumir o compromisso, sem 
vergonhas e sem medos. Mesmo assim, neste dia, 
estes jovens quiseram fazer esta caminhada, assumir 
o seu compromisso perante Jesus, presente entre 
nós, na beleza da natureza, em cada sorriso, em 
cada expressão de alegria, em cada gesto de amor e 
doação, na nossa vida.

Festa de Encerramento da Catequese 
nos Vicentes
A capela dos Vicentes promove, no próximo domingo, 
dia 23 de Junho, uma grande festa de encerramento 
da catequese. Os 50 catequizandos, que frequentam 
nove anos de catequese, entre o 1º e o 9º ano, do 
lugar dos Vicentes e arredores, vão receber, durante a 
Eucaristia, as pagelas correspondentes às festas que 
cada ano celebra: Festa do Pai-Nosso, da Aliança, das 
Bem-Aventuranças, da Vida e do Compromisso. As 
pagelas serão entregues pelos respectivos catequistas, 
que este ano chegou quase às duas dezenas. No final 
da Eucaristia, os catequizandos e respectivas famílias 
estão convidados para um almoço convívio, no espaço 
de apoio à Capela dos Vicentes.

Procissão das Velas no Pinheirinho
Tal como manda a tradição, realizou-se no Pinheirinho 
a Procissão das Velas, no último dia de Maio. A 
procissão, este ano, teve início no Reguengo e terminou 
no Pinheirinho. Dezenas de fiéis marcaram presença, 
numa celebração bonita e emotiva, presidida pelo leigo 
Leonel Gameiro. No final, os membros da Comissão 
da Capela do Pinheirinho fizeram um balanço positivo, 
salientando “a participação de muitos fiéis no evento”.
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16 de Junho de 2013
XI Domingo do Tempo Comum

Primeira leitura (2Sam. 12, 7-10.13)
Naqueles dias, disse Natã a David: «Assim fala o 
Senhor, Deus de Israel: Ungi-te como rei de Israel e 
livrei-te das mãos de Saul. (...) Dei-te a casa de Israel e 
de Judá e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. 
Como ousaste desprezar a palavra do Senhor, fazendo 
o que é mal a seus olhos? Mataste à espada Urias, o 
hitita; tomaste como esposa a sua mulher, depois de 
o teres feito passar à espada pelos amonitas. Agora a 
espada nunca mais se afastará da tua casa (...). Então 
David disse a Natã: «Pequei contra o Senhor». Natã 
respondeu-lhe: «O Senhor perdoou o teu pecado: Não 
morrerás».

Comentário
A fraqueza chega a todos os homens. O pecado do rei 
David é disso uma prova. Mas também chega a todos os 
homens a misericórdia do Senhor. Ela se manifesta bem 
clara na palavra que o profeta de Deus dirige ao rei, primeiro 
chamando-o à consciência do pecado, depois anunciando-
lhe o perdão. A leitura põe em relevo o acolhimento dado 
por David à palavra de Deus e o perdão que logo Deus 
lhe oferece.

Segunda leitura (Gal. 2, 16.19-21)
Irmãos: Sabemos que o homem não é justificado pelas 
obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo; por isso 
acreditámos em Cristo Jesus, para sermos justificados 
pela fé em Cristo e não pelas obras da Lei, porque 
pelas obras da Lei ninguém é justificado. (...) Com 
Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de 
uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de 
Deus, que me amou e Se entregou por mim. (...)

Comentário
A grande descoberta que S. Paulo fez, na sua conversão, 
foi Cristo. A partir daí, Cristo ocupou o lugar central na sua 
vida. S. Paulo descobriu que a salvação nos foi alcançada 
por Cristo, morto e ressuscitado; que não somos nós que 
nos salvamos, mas que é Ele quem nos salva, e que a vida 
cristã não é outra coisa senão aceitar esse dom e a ele 
corresponder, na fé e na fidelidade em toda a vida.

Leitura do Evangelho (Forma breve Lc. 7, 36-50)
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer 
com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar 
à mesa. Então, uma mulher – uma pecadora que vivia 
na cidade – ao saber que Ele estava à mesa em casa 

do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume; 
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-
Lhe os pés com as lágrimas e enxugava-Lhos com 
os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao 
ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou 
consigo: «Se este homem fosse profeta, saberia que 
a mulher que O toca é uma pecadora». Jesus tomou a 
palavra e disse-lhe: «Simão, tenho uma coisa a dizer-
te». (...) «Certo credor tinha dois devedores: um devia-
lhe quinhentos denários e o outro cinquenta. Como não 
tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles 
ficará mais seu amigo?». Respondeu Simão: «Aquele 
– suponho eu – a quem mais perdoou». Disse-lhe 
Jesus: «Julgaste bem». E voltando-Se para a mulher, 
disse a Simão: «Vês esta mulher? Entrei em tua casa 
e não Me deste água para os pés; mas ela banhou-Me 
os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. 
Não Me deste o ósculo; mas ela, desde que entrei, não 
cessou de beijar-Me os pés. Não Me derramaste óleo 
na cabeça; mas ela ungiu-Me os pés com perfume. 
Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus muitos 
pecados, porque muito amou; mas aquele a quem 
pouco se perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: 
«Os teus pecados estão perdoados». (...) «A tua fé te 
salvou. Vai em paz».

Comentário
A pecadora de que nesta leitura se fala é mais uma 
testemunha da misericórdia do Senhor, de que S. Lucas 
tanto gosta de falar. Toda a narração estabelece a ligação 
entre o amor e o perdão: o amor alcança o perdão, mas o 
perdão é fonte de amor. A resposta de Jesus a Simão deixa 
antever este duplo movimento.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 16.Jun | Crespos - Festa de Sto. António - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 16.Jun | Sé Nova, Coimbra - Eucaristia por alma do 
Sr. D. Albino Cleto (1º aniversário) (19h00)

:: 18.Jun | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 19.Jun | Igreja do Cardal - Formação de Acólitos 
(17h00)

:: 20.Jun | Sede da Filarmónica - Reunião da Direcção 
da Filarmónica com o Pároco e Comissões das Capelas 
(19h30)

:: 20.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º Sector (21h30)

:: 22.Jun | Fátima - Peregrinação Diocesana a Fátima 
(das 10h00 às 17h00)

:: 23.Jun | Vicentes - Encerramento da Catequese - 
Eucaristia e Almoço de confraternização (09h30)

:: 23.Jun | CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
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