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Tu és o Messias
de Deus

A confissão da fé de São Pedro, 
feita no contexto da identificação 
de Jesus pelos Seus discípulos, 
manifesta, talvez pela primeira 
vez e de uma forma muito 
clara, que Jesus é o Salvador, o Messias de Deus, 
esperado e desejado. E aqui estão dois conceitos 
muito interessantes que se cruzam para despertar em 
nós a relação com o divino: a fé e o desejo. Podemos 
começar por dizer que cada um deles provém de 
instâncias diferentes da pessoa. A fé é uma experiência 
profunda que se manifesta como uma riqueza, uma 
virtude ou qualidade que, como qualquer outra, se 
descobre, emerge e se desenvolve ao longo da 
nossa vida. Falamos de uma riqueza de ser que nos 
constitui, que define a nossa identidade e, por isso, o 
nosso lugar neste mundo, na relação com os outros e 
com Deus. Como qualquer outra riqueza pessoal, se 
a descobrimos e não a desenvolvemos, atrofiamos. 
Por desejo, podemos entender o processo cerebral 
pelo qual reconhecemos o valor de algo, o escolhemos 
e tudo fazemos para o receber ou realizar. O desejo 
pressupõe sempre a interacção e interdependência da 
inteligência, da liberdade e da vontade. Estamos diante 
de três faculdades que identificamos como próprias 
da pessoa. Assim, falar de fé e de desejo é falar de 
pessoa, no que a constitui e na orientação da sua vida. 
Se somos capazes de desenvolver a fé como uma 
abertura à transcendência e descobrir, pela fé, esse 
Deus que dá a vida e que é o Amor, esse Cristo que 
salva, então reconhecemos um valor inestimável, que 
havemos de escolher e actualizar permanentemente na 
nossa vida. Nasce o desejo de Deus, o desejo da vida 
divina e da plenitude que nos dá. E já não posso mais 
passar sem Ele. Não é difícil perceber isto, porque, na 
verdade, o desejo é consequência de qualquer virtude: 
por exemplo, se descubro e desenvolvo em mim toda 
a riqueza da amizade, nunca mais serei capaz de viver 
sem os meus amigos; se descubro e desenvolvo toda 
a riqueza da generosidade, nunca mais serei capaz 
de viver sem partilhar; se descubro e desenvolvo a 
capacidade de perdoar, já não sou capaz de guardar 
rancor. E tudo isto me traz paz e desejo continuamente 
mais. Com a fé é igual. Passo a desejar sempre mais a 
intimidade com Cristo e a minha confissão será igual à 
de Pedro: “Tu és o Messias de Deus”.

Pe. João Paulo Vaz
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Conselho Pastoral Paroquial 
de Pombal reunido

O Conselho Pastoral Paroquial de Pombal 
reúne hoje, pela primeira vez com o novo 
pároco, Pe. João Paulo, para avaliar o 
ano que termina e preparar o próximo ano 
pastoral. O Conselho Pastoral Paroquial 
é um organismo consultivo presidido pelo 
pároco (sob jurisdição do Bispo da Diocese) 
e é composto por leigos responsáveis e 
representantes das várias áreas de acção 
pastoral e vida da Igreja local. O objectivo 
deste grupo de trabalho é promover a 
unidade e a corresponsabilidade dos leigos 
no planeamento e execução das propostas 
que forem aprovadas nas reuniões do 
Conselho. A reunião de trabalho pastoral 
deve ser, ainda, um espaço de diálogo 
sincero e respeitoso, onde o bem o 
comum deve prevalecer sobre a opinião de 
qualquer membro deste Conselho Pastoral 
Paroquial.

Jovens de Pombal
no grupo Cura d’Ars

No sábado passado, dia 15 de Junho, rea-
lizou-se o encontro mensal do grupo Cura 
d`Ars, do projecto vocacional sacerdotal da 

Diocese (pré-seminário). Neste encontro, 
os participantes analisaram os temas das 
reuniões anteriores e assistiram a um filme 
que ajudou a perceber que não se deve ter 
“medo” de ser sacerdote. Para os jovens 
que estão a fazer formação, estes encon-
tros fazem pensar duas vezes antes de se 
tomar a decisão de dizer sim à vida sacer-
dotal, fazem perder o medo, a vergonha e 
ajudam a ser melhores cristãos, melhores 
amigos e a perceber melhor a vida. Por fim, 
ajudam a desenvolver um melhor relacio-
namento e proximidade com Deus.

David Silva e Rodrigo Rodrigues
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Agrupamento de Escuteiros de 
Pombal fez 31 anos

O Agrupamento de 
Escuteiros 674, de 
Pombal, completou, 
no passado dia 13 
de Junho, dia de 
Sto. António, 31 
anos de actividade. A 
festa de aniversário 
realizou-se no sába-

do passado, com jogos inter- secções. Seguiu-se 
um almoço partilhado, com a presença dos pais, 
e, por último - e como era mais um aniversário - os 
presentes cantaram os parabéns aos Escuteiros e 
ajudaram a apagar as 31 velas. O Agrupamento é 
composto por cerca de 135 elementos, divididos 
por: Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros 
e Equipa de Animação ou Chefes. Os Escuteiros 
são frequentemente solicitados para várias acções 
na paróquia de Pombal e também noutras paróquias 
(como a recente participação na acção de limpeza da 
Praia do Osso da Baleia). Em breve, no próximo mês de 
Agosto, os Escuteiros de Pombal irão participar numa 
actividade de âmbito regional: o Jamboree das Beiras. 
O referido encontro realiza-se de quatro em quatro 
anos e, neste ano, irá decorrer na freguesia da Guia 
durante a primeira semana de Agosto. Segundo Isabel 
Silva, Chefe do Agrupamento, o número de elementos 
têm aumentado nos últimos anos. Os Escuteiros 
fundadores do agrupamento são responsáveis por 
este crescimento, porque conseguem motivar os filhos 
a participar nesta grande família católica.

Vicentes inauguram palco coberto
A Capela dos Vicentes, paróquia de Pombal, inaugurou 
um palco coberto em noite de arraial de Santo António. 
O palco e a respectiva 
cobertura eram uma 
necessidade sentida, 
há algum tempo, pela 
Comissão da Capela 
daquela aldeia e foi 
oficialmente inaugurado 
pela comu-nidade na 
noite em que a aldeia comemorou o Sto. António. A 
devoção pelo Santo casamenteiro é uma tradição 
bastante antiga. Reza a história que o santo se chamava 
Fernando e, quando se juntou aos franciscanos dos 
Olivais, em Coimbra, mudou o nome para António, 

como lembrou Adelino 
Gonçalves: “Fernando 
era o meu nome / Mas 
mudei para António / 
Para livrar as criaturas / 
Da tentação do demónio”. 
Foi com esta quadra que 
nos foi apresentado o 

Santo, que Adelino Gonçalves, de 80 anos, um dos 
fundadores da Capela dos Vicentes, venera há quase 
quatro décadas. A devoção por este Santo começou 
com a aquisição de uma imagem que actualmente 
adorna um dos espaços de culto da Capela. A festa de 
Sto. António é um pretexto de união desta comunidade, 
para, à mesa, saborear as tradicionais sardinhas 
assadas, batatas e bacalhau grelhado.

Santorum inaugura Casa Mortuária
A Capela de Santorum inaugura, no próximo domingo, 
30 de Junho, as novas instalações da Casa Mortuária. 
A cerimónia da bênção e inauguração do novo espaço 
da Capela de Santorum está agendada para as 15h00 
e está inserida no programa das Festas em honra de 
S. João Baptista. A festa tem início no sábado, dia 
29, com a realização de jogos tradicionais e a oferta 
de uma sardinhada pelas 19h30. No domingo, estão 
previstas as duas cerimónias mais importantes da 
festa deste ano: às 14h00, Missa solene em honra de 
S. João e, às 15h00, a referida inauguração e bênção. 
A festa continua com animação pela tarde e, às 19h00, 
os presentes serão convidados a saborear um porco 
no espeto. A festa termina com baile.

São João no Casalinho
A Capela do Casalinho organiza, 
no próximo domingo, dia 30, a festa 
em honra de S. João. A festa tem 
início às 10h00, com a recolha dos 
andores, seguida da Missa solene, 
agendada para as 12h00. A tarde 
será animada pelos Toca Botões e 
por uma quermesse. Pelas 17h00, 
realiza-se a tradicional sardinhada e 

a noite chegará ao som da teclista Vânia Marisa.

Cumieira comemora São João
A Capela da Cumieira promove, no próximo domingo, 
dia 30, as tradicionais festas em honra do seu 
padroeiro: S. João Baptista. A celebração da Eucaristia 
será às 14h00, seguida da abertura da quermesse e 
venda de fogaças. Pelas 16h00, o recinto das festas 
dá as boas vindas ao Grupo Juvenil dos Vicentes e 
ao Rancho Folclórico da Guístola. Ao final da tarde, 
chega, em cabazes, a sardinha fresca para animar o 
estômago dos presentes e, pelas 21h00, realiza-se um 
baile popular com os teclistas Ângelo e Anabela.

Final da Catequese em Santorum
Mais uma vez, algumas crianças e jovens catequizandos 
de Santorum, acompanhados por vários instrumentos 
musicais, animaram a celebração da Eucaristia daquela 
Capela. A celebração realizou-se no domingo passado. 
A boa disposição e o gesto de alegria e bem-estar 
das crianças e jovens da catequese contagiaram a 
comunidade. Os catequizandos despediram-se alegres 
e bem-dispostos, assim como toda a comunidade.



e
         Luz

Esperança23 Junho 2013

Encerramento 
da Catequese 
na Estrada
No passado dia 16, o 
Centro de Catequese 
da Estrada fez o 
encerramento da 
catequese. Para começar o dia em grande, fez-se a 
entrega das pagelas correspondentes aos anos de 
catequese e simbolicamente se ofereceram flores 
aos anos que já tinham feito esta comemoração. De 
seguida, fomos todos (catequistas, pais, catequizandos, 
amigos e familiares) para um Parque, onde fizemos 
o piq-niq convívio. Não faltou a bênção das mesas. 
Como existiam fornos a lenha, aproveitou-se para 
cozer pão, pão com chouriço, assados, grelhados. O 
dia terminou de forma muito muito divertida, com a 
confecção das pizzas, na qual os meninos participaram 
mais os pais. Digamos que foi um dia muito alegre para 
todos, porque se aproveitou bem este momento em 
comunidade e família.

Salete Faustino

Festejos em Alto dos Crespos
A localidade de Alto dos Crespos homenageou 
Sto. António, no passado domingo, dia 16, com os 
tradicionais festejos. A festa começou às 14 horas, com 
a Eucaristia, celebrada na Capela pelo pároco, Pe. 
João Vaz, à qual se seguiu a 
procissão, que passou junto às 
Alminhas do Santo padroeiro. 
Depois, e como é costume, 
foi anunciada a venda do 
andor e seguiu-se uma tarde 
animada pela actuação do 
Rancho Folclórico “Os Unidos 
do Pinheirinho”, bem como 
de uma sardinhada bastante 
concorrida. Pela noite dentro, 
as gentes desta terra dançaram e cantaram sem 
parar, ao ritmo do grupo musical Duo Tomané. Está de 
parabéns a comissão organizadora, que fez renascer o 
convívio no seio desta comunidade.

Valdeira despede-se da Catequese em 
clima de festa
Os catequizandos da Valdeira despediram-se do ano 
catequético num clima de festa e muita animação. 

A festa do final da 
catequese realizou-se 
no domingo passado. 
Durante a manhã, na 
celebração da Eucaristia, 
os catequizandos que 

completaram o 2º, 4º, 5º, 7º e 8º anos receberam 
as pagelas correspondentes às festas que cada 
grupo festejou: Pai-Nosso, Palavra, Aliança, Bem-
Aventuranças e Vida, respectivamente. A catequese 
foi frequentada por 33 crianças e jovens, divididos 
por oito anos. No final da Eucaristia, realizou-se um 
almoço partilhado, com a presença de familiares e 
amigos dos catequizandos. Para encerrar a festa, os 
presentes dançaram ao 
som da música e ritmo 
de uma aula de ginástica, 
orientados pelo grupo de 
professores de ginástica 
da Valdeira.

Festa de Encerramento da Catequese 
na Aldeia dos Redondos

No passado domingo, 
dia 16, teve lugar a 
Festa do Encerramento 
das Actividades da 
Catequese do Centro de 
Aldeia dos Redondos. 
O palco foi a Capela, 
o largo e instalações 

anexas e as ruas das localidades desta Comunidade, 
a Aldeia dos Redondos e Carregueiro. No final da 
Celebração da Palavra, tiveram lugar as festas do 
Pai Nosso, da Palavra, da Vida e do Compromisso, 
momentos carregados de grande  simbolismo e 
significado, sobretudo para os Catequizandos e  
Catequistas, mas também para os pais, amigos e 
restante comunidade, que não regatearam aplausos, 
nesse momento de afirmação dos valores cristãos a 
estas festas associados. O programa incluiu almoço 
no local, projecção de imagens da memória colectiva 
da comunidade, jogos tradicionais e, ao final da tarde, 
uma caminhada de 5 Km. Todas as actividades foram 
abertas a todas as pessoas que quiseram participar, 
indo de encontro à missão que a Catequese deste 
Centro incorpora de se assumir como pólo aglutinador, 
dinamizador e de abertura à Comunidade. Foi, 
como sempre, um trabalho de equipa. Catequistas e 
catequizandos, pais, familiares, antigos catequizandos, 
Comissão da Capela, voluntários, disseram “presente”. 
E isso também é “Catequese”! Os objectivos da Festa 
de Encerramento, mas, sobretudo, dessa festa maior 
e permanente que é a Catequese foram, na nossa 
opinião, alcançados, enquanto etapa da formação 
cristã das nossas crianças e adolescentes, cujo bom 
comportamento ao longo do ano, devemos assinalar.

Jorge Cordeiro

Festa de Encerramento da Catequese 
do Travasso
Foi com um almoço convívio, muita alegria e animação 
que o Centro de Catequese do Travasso, no passado 
domingo, deu por encerrado mais um ano catequético. 
Agradecemos a presença do Pe. João Paulo e de 
todas as pessoas que se quiseram associar. Obrigado, 
Senhor, por nos teres proporcionado este momento.

Paula Ferreira
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23 de Junho de 2013
XII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Zac. 12, 10-11; 13, 1)
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e 
os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito 
de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um 
filho único, chorarão como se chora o primogénito. 
Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém, 
como houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido. 
Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa de 
David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar 
o pecado e a impureza».

Comentário
O profeta anuncia a libertação e renovação de Jerusalém; 
mas essa salvação custará dores e lamentos. S. João, no 
seu Evangelho, vê no servo trespassado, de que fala o 
profeta, a figura de Jesus crucificado e trespassado pela 
lança do soldado. O seu coração assim aberto tornou-se 
fonte de água viva, de salvação e de graça, para os que 
para Ele olharem com fé e amor. Tanto custaria a salvação 
da nova Jerusalém, a santa Igreja de Deus!

Segunda leitura (Gal. 3, 26-29)
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus 
Cristo, porque todos vós, que fostes baptizados em 
Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem 
grego, não há escravo nem livre, não há homem nem 
mulher; todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, 
se pertenceis a Cristo, sois então descendência de 
Abraão, herdeiros segundo a promessa.

Comentário
Continuando a fazer o confronto entre o regime da Lei, no 
Antigo Testamento, e o do Novo Testamento, o Apóstolo 
afirma que, pela fé e pelo baptismo, os cristãos estão 
“revestidos de Cristo”, formam todos, seja qual for a sua 
origem natural, o povo descendente de Abraão, herdeiro 
das promessas que Deus tinha feito àquele antigo Patriarca 
do Povo de Deus. Não é, portanto, a descendência carnal, 
mas a que vem da fé, que torna os homens “filhos de 
Abraão” e herdeiros das promessas a ele feitas por Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 18-24)
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas 
os discípulos. Então perguntou-lhes: «Quem dizem as 
multidões que Eu sou?». Eles responderam: «Uns, 
dizem que és João Baptista; outros, que és Elias; e 
outros, que és um dos antigos profetas que ressuscitou». 

Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». 
Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias 
de Deus». Ele, porém, proibiu-lhes severamente de 
o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: «O 
Filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado 
pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro 
dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar 
a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua 
vida por minha causa, salvá-la-á».

Comentário
S. Pedro, em nome de todos, reconhece e proclama 
a fé fundamental da Igreja: Jesus de Nazaré, o Filho 
do homem, é o Messias de Deus, o profeta anunciado 
desde os tempos antigos, o Ungido pelo Espírito Santo, o 
Enviado de Deus. É Ele que vem dar a vida pela salvação 
dos homens. Ele é, como na profecia da primeira leitura, 
Aquele que os homens trespassaram, mas cujo Coração 
aberto na Cruz é fonte de graça. Para ser seu discípulo, 
não há outro caminho senão o que Ele mesmo traçou.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 23.Jun | CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL

:: 26.Jun | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 30.Jun | Casalinho - Festa de S. João - Eucaristia 
(12h00)

:: 30.Jun | Cumieira - Festa de S. João - Eucaristia e 
Procissão (14h00)

:: 30.Jun | Santorum - Festa de Sto. António - Eucaristia 
e inauguração da Casa Mortuária (14h00)

:: 30.Jun | Ranha de Baixo - Festa de S. Pedro - 
Eucaristia e Procissão (15h00)
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