
Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
ANO I | NÚMERO 26 | 7 Julho 2013

e         Luz
Esperança

A paz e a alegria do 
anúncio

Hoje, como no dia em que 
Jesus enviou os setenta e dois 
discípulos em missão, é urgente 
anunciar a Vida nova que nos 
vem de Deus, a Salvação defini-
tivamente realizada em favor dos homens, para nunca 
cairmos na tentação de baixar os braços diante das 
dificuldades e incompreensões que cada tempo nos 
traz. E é imperativo que vejamos este anúncio numa 
dupla perspectiva. Por um lado, a perspectiva de 
quem o faz; por outro, a de quem o recebe. Numa e 
outra, os frutos são sempre uma grande paz e alegria. 
É um dom e uma graça poder receber testemunhos 
da certeza de que Deus nos ama e nos associa a Si 
eternamente; mas também o é poder ser protagonista 
desses testemunhos. É um dom e uma graça sentirmo-
nos enviados por Deus, percebendo a confiança 
que deposita em nós e nas nossas possibilidades, 
assumindo uma missão que é divina; mas também o 
é sentir que somos os destinatários de uma verdade 
divina anunciada, sentir que é para cada um de 
nós, sentir que somos especiais, de tal forma que 
merecemos ser contemplados num projecto eterno. É 
um dom e uma graça saber que Deus confia e conta 
com a nossa pequenez, humildade e simplicidade no 
anúncio que nos pede que façamos; mas também o 
é saber que, por muito pobre e fraco que me sinta e 
reconheça, Deus não me exclui, não me rejeita e me 
anuncia e reserva a Salvação. É um dom e uma graça 
ir ao encontro do irmão; mas também o é poder recebê-
lo. É um dom e uma graça amar; mas também o é ser 
amado. Afinal, quando falamos de anunciar o Reino de 
Deus, a Salvação que Jesus realizou, a Vida nova que 
não acaba, falamos da relação que Deus estabelece 
connosco, que nós estabelecemos com Deus e que 
estabelecemos uns com os outros. Afinal, quando 
falamos de anúncio, falamos do mandamento novo do 
amor, que fundamenta a relação entre o que anúncia 
e o que recebe o anúncio. Afinal, quando falamos de 
missão, falamos de sintonia, comunhão, corpo único, 
Igreja, plenitude, eternidade, glória, pessoa, Deus... 
Falamos de ajustamento e equilíbrio eterno. E é por 
isto que, naturalmente, se sentem em paz e alegres 
aqueles que anunciam o Evangelho e aqueles que o 
recebem. E é natural, então, que todos devam aceitar 
tornar-se enviados de Jesus Cristo.

Pe. João Paulo Vaz
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Acólitos “promovem” caça 
ao tesouro na Matriz

“A nós, provavelmente, não será pedido o 
martírio, mas Jesus pede-nos a fidelidade 
nas pequenas coisas, o recolhimento 
interior, a participação íntima, a nossa 
fé e o esforço para conservar presente 
este tesouro na nossa vida diária. (…) 
Assim podemos fazer conhecer também 
aos nossos amigos que Jesus está vivo”. 
Foi a pensar nesta mensagem do Papa 
Bento XVI, proferida na Peregrinação 
Internacional de Acólitos, que nos lançámos 
numa aventura de caça ao tesouro na 
Igreja Matriz. A iniciativa realizou-se na 
semana passada. Entrámos na sacristia 
e fomos confrontados com a seguinte 
mensagem: “Para Jesus servir no altar os 
objectos tens de encontrar”. Os mentores 
da iniciativa esconderam alguns dos 
principais objectos usados pelos Acólitos 
quando servem a Cristo, no Altar. Sempre 
que encontravam um objecto, os Acólitos 
tinham de responder a três perguntas: O 

que é? Para que serve? Em que espaço 
da Igreja o encontraste? A actividade foi 
bem sucedida e a palavra “formação” não 
significa que tenhamos de estar sentados 
num banco a ouvir a lição, mas participar 
nessa mesma lição. Este género de 
actividades são muito importantes para a 
nossa formação.

Ângela Marques

CONCERTO “FILARMÓNICA e 
JPV”, em favor das obras da 
Residência e Salão Paroquial

Praça Marquês de Pombal :: 14 de 
Julho :: 16h00 - Convívio Gas-
tronómico / 18h00 - Concerto
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Concerto solidário
na Praça Marquês de Pombal
A Filarmónica Ar-
tística Pombalen-
se e o músico e 
padre João Paulo 
Vaz irão juntar-
se num grande 
concerto, na Pra-
ça Marquês de 
Pombal. As recei-
tas deste evento, 
agendado para as 18h00, do próximo domingo, 14 de 
Julho, revertem a favor das recentes obra de remode-
lação da Residência Paroquial e do Salão Paroquial. O 
concerto solidário tem um custo de apenas dois euros 
e os bilhetes podem ser adquiridos no Cartório Paro-
quial, na sede da Filarmónica ou com qualquer Comis-
são das Capelas. O concerto irá encerrar uma tarde de 
convívio gastronómico que as Comissões das Capelas 
estão a preparar para si. Para isso, basta aparecer a 
partir das 16h00 e escolher entre os petiscos, doces e 
bebidas que as Capelas irão apresentar em pequenas 
bancas.

Bodo… a Festa do Povo
O mês de Julho é sinónimo de festas na cidade de 
Pombal. Assim, durante este mês, o Luz e Esperança 
publica a história da origem de uma das festas mais 
emblemáticas do concelho e da paróquia de Pombal: 
as Festas do Bodo. Esta rúbrica conta com a colabo-
ração de Nelson Pedrosa, Historiador do Município 
de Pombal.

“De origem re-
mota, as tra-
dicionais Fes-
tas do Bodo 
esgotam-se no 
tempo. Festa 
do Povo para 
o Povo, a sua 
popular idade 

ainda hoje perdura, talvez com um espírito já diluído 
no tempo, mas preservando a tradição de serem as 
festas mais importantes do concelho de Pombal. A 
lenda liga as Festas do Bodo a uma praga que atin-
giu os pombalenses e a uma mítica D. Maria Fogaça, 
pessoa muito devota que deu origem à secular festa. 
Conta-nos, então, a tradição que uma praga de gafa-
nhotos e lagartas afligiu os pombalenses, invadindo 
ousadamente as suas habitações, contaminando os 
alimentos, e até caindo em cardumes dentro dos va-
sos que as mulheres levavam à água, obrigando ao 
uso de um pano para a coarem. Esta vexação era 
tão insuportável que motivou o povo a ir à Igreja São 
Pedro, então Matriz da Vila, principiando aí uma pro-
cissão de preces, que acabou na Capela de Nossa 
Senhora de Jerusalém. Com grande humildade e de-
voção, os pombalenses celebraram missa cantada, 
prometendo-se uma festa, se esta os livrasse de tão 
grande calamidade. Nossa Senhora de Jerusalém 
prontamente atendeu os rogos e súplicas do povo 
aflito, porque na manhã seguinte já o terrível inimigo 
tinha evacuado os campos e as searas. Para júbi-
lo de toda a população, foi reconhecido o milagre, 
o que motivou a realização de nova missa solene 
em acções de graças pelos benefícios recebidos e 
de pronto se ajustaram festas para o ano vindouro. 
Porém, no ano seguinte, a devota D. Maria Fogaça 
decide tomar por sua conta o total dispêndio da festa 
religiosa e tal foi o empenho que houve canas, esca-
ramuças, touros, fogos e danças. Nessa festa, foram 
oferecidos ao pároco da vila, dois grandes bolos, que 
saindo de extraordinária grandeza, ao serem deita-
dos no forno, um ficou mal colocado. Um criado da 
casa, apercebendose disso, invocando o nome da 
Senhora de Jerusalém, atreveu-se a entrar rapida-
mente no forno, consertando-o e saiu ileso. Tal fac-
to correu logo todo o povo, como um novo milagre, 
dando-se origem à festa do bodo. A partir de então, 
a festa passou a fazer-se com temerária devoção ao 
bolo, ao qual a população deu o nome ‘fogaça’”.

Nelson Pedrosa

Arroteia comemora 
São Bento

A Capela da Arroteia promove, 
no próximo domingo, dia 14 de 
Julho, as tradicionais festas em 
honra do seu padroeiro: São 
Bento. A celebração da Eucaristia 
será pelas 08h00, como habi-
tualmente. À tarde, pelas 15h00, 
terá inicio o arraial, com a venda 
do andor, a quermesse e chegam 
os insufláveis, para alegrar as 
nossas crianças. Segue-se a 
actuação do ilusionista Gil Magik 

e, para animar o estômago, haverá febras grelhadas 
para a toda a comunidade presente. A festa termina 
com o baile popular animado pelo organista André 
Cardoso, a partir das 21h30.

Comissão de Festas

Gostaria de receber semanalmente o 
Boletim “Luz e Esperança” e

diariamente as Apresentações do Cardal
por correio electrónico?

Envie um email para
paroquiapombal@gmail.com

solicitando-o.

Temos todo o gosto em enviar.



com broa e pão caseiro, e regada com bom vinho da 
região (e água também!). Foi uma tarde de convívio 
inesquecível. A noite foi animada com o nosso compa-
triota  teclista 
Ângelo Mi-
guel e Ana-
bela. Agrade-
cemos a to-
dos os que 
patrocinaram 
este evento, 
bem como a 
todos os que 
contribuíram com o seu trabalho e dedicação. E um 
obrigado a todos os presentes.

Lucinda Gonçalves
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Santorum inaugura Casa Mortuária
O Presidente da Câmara de Pombal, 
Narciso Mota, inaugurou, no 
domingo passado, a Casa Mortuária 
de Santorum. A inauguração desta 
obra, considerada pela comunidade 
como uma grande necessidade há 
muito sentida naquela aldeia da 
paróquia de Pombal, foi inserida na 
realização das festas em honra de 
São João. A alegria e a satisfação 
dos paroquianos contagiaram os autarcas do município 
e da Junta de Freguesia de Pombal. O Presidente do 

Município fez-se 
acompanhar pelos 
Vereadores Diogo 
Mateus e Fernando 
Parreira. Antes do 
descerrar da placa 
que perpetuou 
aquele dia 
inesquecível para 
aldeia, o Pároco 

João Paulo Vaz benzeu o novo espaço: “O Senhor 
converta este lugar, com o poder da Sua 
bênção, num lugar de paz e esperança”.
Para Nascimento Lopes, Presidente 
da Junta de Freguesia, a iniciativa 
de construir um espaço como aquele 
é extremamente importante, porque 
aproxima, ainda mais, as pessoas que, 
assim, não necessitam de se deslocarem 
à cidade de Pombal para velar os seus 
entes queridos. Por sua vez, Narciso 
Mota, presidente da Câmara, destacou 
o empenho das seis senhoras que 

Festa de São João na Cumieira
A comunidade da Cumieira re-
alizou, no passado dia 30 de 
Junho, a tradicional Festa em 
honra de S. João Baptista, seu 
padroeiro, com a celebração da 
Eucaristia, às 14h00, seguida de 
Procissão. Terminada a parte re-
ligiosa, teve lugar a abertura da 
quermesse e a venda das foga-
ças. A tarde foi animada com o 
Grupo Juvenil dos Vicentes e o 

Rancho Folclórico da região da Guístola. Para estes 
grupos vão os nossos agradecimentos pela sua pre-
sença e generosidade. Durante a tarde houve ainda 
espaço para saborear a bela sardinha, acompanhada 

compõem a Comissão da Capela 
de Santorum, que conseguiram 
edificar a obra em pouco mais de 
quatro meses. O autarca também 
aproveitou a presença do Pároco 
para o felicitar pela dinâmica 
que imprimiu na Paróquia desde 
Setembro do ano passado. O 
Presidente da Câmara entende que 
a sociedade necessita de homens 

e mulheres com espírito de serviço, para combater 
o individualismo e o egoísmo que teimam em invadir 
os lares das famílias 
portuguesas.
A obra promovida pela 
Comissão da Capela 
de Santorum consistiu 
na construção de uma 
capela mortuária, um bar, 
uma quermesse e o chão 
do exterior da Capela. A 
comunidade envolveu-
se na concretização 

deste sonho, 
s u p o r t a n d o 
a fatia maior 
do orçamento 
previsto: cerca 
de 20 mil euros. O município atribuiu um 
subsídio de 2.500 euros. O magnífico 
trabalho deve-se à luta e perseverança da 
comunidade liderada por seis (grandes) 
senhoras: Fernanda Gonçalves, Edite 
Fernandes, Carla Gariso, Madalena Ferraz, 
Cláudia Reis e Belmira Gonçalves.

Santorum inaugura Casa Mortuária
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7 de Julho de 2013
XIV Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Is. 66, 10-14c)
Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, tod¬os vós 
que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós 
que participastes no seu luto. Assim podereis beber e 
saciar-vos com o leite das suas consolações, podereis 
deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque 
assim fala o Senhor: «Farei correr para Jerusalém 
a paz como um rio e a riqueza das nações como 
torrente transbordante. Os seus meninos de peito 
serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. 
Como a mãe que anima o seu filho, também Eu vos 
confortarei: em Jerusalém sereis consolados. Quando 
o virdes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a 
verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão 
do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.

Comentário
Esta leitura respira paz profunda. É sempre este o ambiente 
que envolve a vida em comunhão com Deus, quer nos 
momentos exteriormente tranquilos, quer até naqueles que 
exigem maior actividade. O reino de Deus é reino de paz. 
Assim o anunciaram já os profetas, como característica 
dos tempos messiânicos, os tempos que Jesus nos trouxe, 
como melhor entenderemos ao escutar a terceira leitura.

Segunda leitura (Gal. 6, 14-18)
Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a 
circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa: 
o que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia 
para quantos seguirem esta norma, bem como para 
o Israel de Deus. Doravante ninguém me importune, 
porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. 
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
com o vosso espírito. Amen.

Comentário
A paz e a alegria só vêm pela Cruz de Jesus. Foi esta 
a experiência de S. Paulo, como será a de quem quiser 
entender como conciliar a limitação e a fraqueza, que 
anda em nós, com a paz anunciada e vivida pelo Senhor 
ressuscitado. Para nós, como para Ele, a paz nasce da 
Cruz, não por a cruz ser suave e pacífica, mas porque, 
sendo ela uma situação inevitável, o Senhor a tornou 
instrumento de salvação. Mas só o amor com que Jesus a 
sofreu seria capaz de operar esta transfiguração.

Leitura do Evangelho (Lc. 10, 1-9 - forma breve)
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois 
discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas 
as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: 
«A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores 
para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros 
para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge 
nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém 
pelo caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei 
primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se lá houver gente de 
paz, a vossa paz repousará sobre eles; senão, ficará 
convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que 
tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não 
andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma 
cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, 
curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está 
perto de vós o reino de Deus’.

Comentário
A palavra de Deus tem como fruto a alegria e a paz, tanto 
para quem a semeia, como para quem a recebe. Os 
discípulos que Jesus enviou em missão deram testemunho 
de que era assim. O Senhor já os tinha prevenido disso. 
Mas a Palavra de Deus continua hoje com o mesmo 
vigor; por isso, ela oferece, hoje como sempre, aos que a 
escutam a mesma paz e a mesma alegria.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 10.Jul | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 12.Jul | Salão Paroquial - Reunião dos Participantes 
na Peregrinação à Turquia (21h00)

:: 13.Jul | Encontro da Equipa do CPM

:: 14.Jul | Arroteia - Festa de S. Bento - Eucaristia 
(08h00)

:: 14.Jul | Largo da Matriz - Concerto da Filarmónica 
em favor das obras do Salão e Residência Paroquial 
(16h00 - Convívio Gastronómico | 18h00 - Actuação 
da FAP Dança e Concerto da Filarmónica, com a 
participação do Pe. João Paulo Vaz)
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