
Pároco celebra Eucaristia no 
Lar da Misericórdia

Os utentes do Lar Rainha Santa Isabel, 
uma das valências da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Pombal, receberam a “visita” do 
padre João Paulo Vaz. O pároco de Pom-
bal desloca-se, de quinze em quinze dias, 
à referida instituição, para celebrar a Euca-
ristia, para Confissões e celebração do Sa-
cramento da Santa Unção, quando pedido. 
A celebração deste mês realizou-se na ter-
ça-feira passada e foi acompanhada pelos 
utentes da 
valência de 
Lar e Cen-
tro de Dia 
desta Mise-
ricórdia. Na 
primeira lei-
tura, foi pos-
sível recor-
dar a história de Moisés, adoptado pela fi-
lha do Faraó. Moisés foi educado como um 
príncipe e quando descobriu, já em adulto, 
que os seus irmãos eram escravizados pelo 
povo do Egipto, em nome de Deus libertou-
os da escravidão acompanhando-os até à 
“Terra Prometida”. Seguiu-se a leitura do 
Evangelho e, na homilia desta Eucaristia, o 
padre João Paulo Vaz, lembrou que “todas 
as coisas boas que recebemos de Deus 

nos deviam 
a p r o x i m a r 
uns dos ou-
tros”. “Deus 
guarda-nos 
e acompa-
nha-nos”, a-
crescentou. 
A concluir, o 

padre João Paulo Vaz recordou o exemplo 
de Jesus Cristo que se entregou na cruz 
para salvar toda a Humanidade e desafiou 
os presentes a seguirem o exemplo do 
Filho de Deus: “devíamos ser capazes de 
fazer o bem aos outros”, concluiu. O páro-
co deverá regressar à Misericórdia no final 
do mês, desta vez para celebrar a Eucaritia 
e o Sacramento da Reconciliação.
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A melhor parte
“Marta, Marta, andas inquieta e 
preocupada com muitas coisas, 
quando uma só é necessária. 
Maria escolheu a melhor parte, 
que não lhe será tirada.” (Lc. 10, 
41-42). Impõe-se, desde já, uma 
pergunta: quem sou eu nesta 
história? A “Marta”, atarefada com mil e um trabalhos, 
tomada por mil e uma preocupações, ou a “Maria”, 
serena e centrada no essencial? É importante perceber 
que, nestas palavras de Jesus, não há um desprezo ou 
crítica sobre as preocupações e as tarefas da Marta. 
Ele, de uma forma simples, diz apenas que, de todas 
as partes, Maria escolheu a melhor. Também Maria terá 
de dar tempo e lugar às ocupações normais da sua 
casa, junto com a irmã. Mas, naquela hora, o essencial 
era escutar e acolher Aquele cujas palavras são vida 
e das quais nenhuma se pode perder. Maria escolheu 
a melhor parte, diz Jesus, e que não lhe será tirada: 
é sua. Isto tanto significa que o que Jesus tem para 
nós é o melhor e nos torna melhores, como significa 
também que quem não recebe deixou para trás algo 
de essencial e já perdeu por isso. E o que mais será 
necessário para nós do que encontrarmos o nosso 
equilíbrio interior e a fonte de toda a vida e ajustamento. 
Maria deixou que Jesus ocupasse, naquele momento, 
toda a sua atenção, porque Ele é o Senhor e não 
havia outro que a pudesse ensinar e completar como 
Ele. Tudo o mais se tornou, então, menos urgente, 
acessório e complementar. E o mais interessante é 
que, nesta perspectiva, percebemos qual o valor real 
de tudo o que temos e fazemos. Tudo existe para estar 
ao serviço do essencial. E o essencial é o homem, 
criado por Deus à Sua imagem; é Deus, manifestado 
no homem; é o amor, que gera vida e relação; é a 
reconciliação e a paz; é a felicidade; é a perfeição; é a 
santidade... Isto é a melhor parte. E Maria escolheu-a. 
A forma como ocupamos hoje a nossa atenção, o nosso 
tempo, como fazemos os nossos esforços, as nossas 
escolhas são, galopantemente, à maneira de Marta: 
inquietos e preocupados, permanentemente, com 
muitas coisas... Não que não nos devamos preocupar. 
Mas deixar de viver por isso é algo que nos deveria 
assustar. Inquietamo-nos e preocupamo-nos porquê e 
para quê? O que é que realmente nos motiva? Lutamos 
e gastamo-nos porquê e para quê? Era muito bom 
que soubéssemos responder verdadeiramente e que 
fôssemos capazes de perceber qual é a melhor parte.

Pe. João Paulo Vaz
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Cerimónias religiosas em honra 
de Nossa Senhora do Cardal

As cerimónias religiosas em honra de 
Nossa Senhora do Cardal iniciam-se na 
próxima quinta-feira, com a Eucaristia e o 
Anúncio da Palavra, às 21h00, na Igreja do 
Cardal, seguidos da Procissão das Velas. A 
procissão nocturna é, para nossa comuni-
dade, um dos momentos solenes das tradi-
cionais Festas do Bodo, que começam no 
mesmo dia. As festas são organizadas pelo 
Município de Pombal em colaboração com 
a Adilpom (Associação de Desenvolvimen-
to de Pombal) e da Paróquia de Pombal. As 
cerimónias religiosas associadas ao Bodo 
continuam na sexta-feira e no sábado à 
noite, às 21h00 e 21h30, respectivamente, 
novamente com a Eucaristia e o Anúncio da 
Palavra e, no domingo, atinge o seu ponto 
alto com a Eucaristia, às 17h00, na Igreja 
do Cardal, seguida da Procissão, com a 
participação das 19 Capelas da Paróquia 
de Pombal e as duas bandeiras repre-
sentativas das Igrejas da cidade. A nossa 
comunidade aproveita esta procissão para 
venerar, das mais diversas maneiras, a 
confiança que sente em Nossa Senhora do 
Cardal. É usual verem-se crianças trajadas 
com túnicas alusivas à imagem de Nos-
sa Senhora do Cardal. Por vezes, os fiéis 
mais devotos fazem a procissão descalços. 
A veneração por Nossa Senhora do Cardal 
reúne, anualmente, milhares de “filhos de 
Pombal” que aproveitam esta ocasião para 
regressar à sua “terra natal” e participar nas 
cerimónias religiosas.

A distribuição do Bolo
e a Procissão

Encerrada a boca do forno, cozia-se o bolo até domingo de 
manhã, mas as festas prosseguiam… Assim, no sábado 
havia missa rezada de manhã e festa de arraial como na 
sexta-feira. No domingo pelas doze horas iam tirar o bolo do 
forno, que quase sempre vinha torrado ou queimado, e era 
colocado num andor enfeitado, para percorrer toda a Vila, em 
procissão, ficando finalmente na Misericórdia, até à quarta-
feira seguinte, em que se repartia por todos os moradores 
da Vila. Mas, para o «fazerem he necessária huma serra, 
porque noutra forma se não pode fazer, por estar muyto 
seco & recozido». Consta, também por tradição, que nos 
primeiros tempos se colocava uma pipa cheia de vinho e 
distribuíam quartos de carneiro e cambos de peixe. Talvez o 
que no século XVI tenha feito com que D. Manuel, visando 
impedir alguns destes excessos, proíba as Festas do Bodo. 
Mas, tomando conhecimento da devoção e milagres de N.ª 
Sr.ª do Cardal, permitiu que se continuassem a efectuar. 
No cartório da Câmara de Pombal terão existido diferentes 
privilégios, concedidos pelo Infante D. Henrique, por El-Rei 
D. Sebastião, D. João, seu avô, D. Manuel e D. Afonso, 
sendo um deles, e o maior que todos os outros concedidos 
a esta Vila, o de não poder ser preso quinze dias antes, nem 
quinze dias depois, excepto por crime de lesa-majestade, 
toda a pessoa que viesse às ditas suas festas, precedendo 
justificação de como vinha ou teria vindo. Infelizmente, 
todos estes privilégios 
terão sido reduzidos 
a cinzas pelo exército 
de Napoleão em 
1811. Pouco depois 
da implantação da 
República, foi demolido 
o forno e alguns anos 
depois, o Bispo de 
Coimbra proíbe a entrada do homem no forno, não só em 
Pombal, mas também nas freguesias de Santiago de Litém 
e de Abiúl (Concelho de Pombal) e no Avelar (Concelho de 
Ansião) que tinham semelhante prática. Termina assim a 
entrada do homem no forno, mas o Cardal vai continuar a ser 
o coração das festas. Com a separação da Igreja do Estado, 
a Câmara nomeia uma comissão que continua a realizar a 
festa todos os anos. As suas tradições, porém, vão caindo 
em desuso, como nos refere uma descrição de 1881, em 
que se fizeram decantadas e alvoradas, que não se faziam 
há anos. Com o passar dos anos, estas festas vão perdendo 
algum do fulgor de outrora. A incerteza da sua realização, 
os improvisos de última hora nos programas, a monotonia e 
falta de originalidade vão provocando algum desconforto no 
seio da população. Mas, se, nesses anos, não se realizou 
a festa pagã, a crença e a adoração à nossa Milagrosa 
Senhora do Cardal persistiu, realizando-se as novenas, bem 
como a procissão solene no Domingo, com Missa cantada, 
sermão e concorrida procissão, que à passagem da Nossa 
Senhora se ajoelham em avultada veneração.

Nelson Pedrosa

Boletim “Luz e Esperança”
e

Apresentações do Cardal

Solicite-os, enviando um email para:
paroquiapombal@gmail.com

Informação e oração
na sua caixa de correio electrónico.

Acompanhe-nos também em:
www.facebook.com/paroquiapombal
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Concerto solidário a favor da 
Paróquia enche Praça Marquês de 
Pombal
“Deus é grande e misericordioso!” As palavras 
são de Carla Longo, presidente da direcção da Fi-
larmónica Artística Pombalense, a entidade orga-
nizadora do Concerto Solidário a favor das obras 

de reabilita-
ção do Salão 
e Residência 
Paroquial de 
Pombal. Carla 
Longo referia-
se à multidão 
que participou 

no Concerto Solidário de domingo passado, na Pra-
ça Marquês de Pombal. A praça acolheu perto de 

duas mil pessoas e 
o concerto incluiu 
dança, música e 
até o pároco de 
Pombal, João Pau-
lo Vaz, que cantou 
e encantou o públi-
co com alguns dos 

seus temas mais conhecidos. O padre e músico 
cantou cinco temas, entre eles “Jesus Cristo Claro 
que sim”, acompanhado pela Filarmónica Artística 

Primeira encíclica do Papa Francisco
é sobre a Fé
O Papa Francisco 
publicou a sua primeira 
encíclica, dedicada 
ao tema da fé, na qual 
afirma que a mensagem 
cristã é uma resposta à crise contemporânea da 
“verdade”. “Lembrar esta ligação da fé com a verdade 
é hoje mais necessário do que nunca, precisamente 
por causa da crise de verdade em que vivemos”, pode 
ler-se no documento, intitulado ‘Lumen fidei’ (Luz 
da fé), que retoma uma reflexão iniciada por Bento 
XVI. Francisco assume as preocupações do seu 
predecessor relativamente a um relativismo no qual a 
“questão sobre a verdade de tudo” já “não interessa”. 
“Na cultura contemporânea, tende-se frequentemente 
a aceitar como verdade apenas a da tecnologia”, pode 
ler-se. A encíclica fala numa “verdade grande” que 
explica o conjunto da vida pessoal e social. Francisco 
sublinha que “a fé não é intransigente, mas cresce na 
convivência que respeita o outro” e que pode “pode 
iluminar as perguntas” da sociedade actual, na qual 
muitas vezes é “impossível distinguir o bem do mal”. 
“O homem renunciou à busca de uma luz grande, de 

uma verdade grande, para se contentar com pequenas 
luzes que iluminam por breves instantes, mas são 
incapazes de desvendar a estrada”. O Papa defende 
que a fé tem a ver também com a vida dos que, apesar 
de não acreditarem, o “desejam” fazer, procurando 
“agir como se Deus existisse”. O texto refuta a ideia 
de que a fé cristã seja uma alienação, apresentando-a, 
pelo contrário, como um “bem comum”, que oferece à 
sociedade “um futuro de esperança”. Para Francisco, 
“sem verdade, a fé não salva” e seria uma “linda 
fábula” ou “um sentimento bom que consola e afaga”, 
mas “incapaz de sustentar um caminho constante 
na vida”. “Apenas na medida em que o amor estiver 
fundado na verdade é que pode perdurar no tempo, 
superar o instante efémero e permanecer firme para 
sustentar um caminho comum”. Apresentando a fé 
como “escuta e visão”, Francisco observa que esta 
se transmite também “como palavra e como luz”. “A 
luz da fé coloca-se ao serviço concreto da justiça, do 
direito e da paz. A fé nasce do encontro com o amor 
gerador de Deus que mostra o sentido e a bondade da 
nossa vida”, assinala. O Papa acrescenta que esta luz 
“é capaz de valorizar a riqueza das relações humanas”, 
oferecendo um “Pai comum” à “fraternidade universal 
entre os homens”.

Agência Ecclesia

Pombalense. A festa teve um colorido gastronómico 
com a colaboração de 
algumas das 19 cape-
las que compõem a 
paróquia. “Olha a bifa-
na!”, “Olha a patanisca 
de bacalhau!” - grita-
vam, à desgarrada, 
as representantes das 
Capelas. O certo 
é que a procura foi 
muita e os volun-
tários não tiveram 
mãos a medir para 
responder a todas 
as solicitações. 
No final, a alegria 
e a satisfação 
pelo êxito alcan-
çado estava bem 
patente no rosto 
da organização 
e dos voluntários 
que, gentilmente, 
se associaram 
a esta “mega” 
festa. A presidente da Filarmónica deixou no ar a 
promessa de regressar no próximo ano com mais 
um Concerto Solidário. Ficamos todos à espera.
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21 de Julho de 2013
XVI Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Gen. 18, 1-10a)
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto 
do carvalho de Mambré. Abraão estava sentado à 
entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu 
os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo 
que os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu 
encontro; prostrou-se por terra e disse: «Meu Senhor, 
se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem 
parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água, 
para que possais lavar os pés e descansar debaixo 
desta árvore. Vou buscar um bocado de pão, para 
restaurardes as forças antes de continuardes o vosso 
caminho, pois não foi em vão que passastes diante da 
casa do vosso servo». Eles responderam: «Faz como 
disseste». Abraão apressou-se a ir à tenda onde estava 
Sara e disse-lhe: «Toma depressa três medidas de flor 
da farinha, amassa-a e coze uns pães no borralho». 
Abraão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro 
e bom e entregou-o a um servo que se apressou a 
prepará-lo. Trouxe manteiga e leite e o vitelo já pronto 
e colocou-o diante deles; e, enquanto comiam, ficou 
de pé junto deles debaixo da árvore. Depois eles 
disseram-lhe: «Onde está Sara, tua esposa?». Abraão 
respondeu: «Está ali na tenda». E um deles disse: 
«Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano e 
então Sara tua esposa terá um filho».

Comentário
A hospitalidade de Abraão mereceu-lhe acolher em sua 
casa o próprio Senhor Deus, e d’Ele ouvir a promessa de 
um filho, que viria a ser o transmissor das promessas e da 
aliança de Deus ao seu povo. A hospitalidade de Abraão é, 
ao mesmo tempo, sinal de caridade, de confiança, de paz. 
E o Deus da paz respondeu-lhe generosamente.

Segunda leitura (Col. 1, 24-28)
Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que 
suporto por vós e completo na minha carne o que falta 
à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo que é 
a Igreja. Dela me tornei ministro, em virtude do cargo 
que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, anunciar-
vos em plenitude a palavra de Deus, o mistério que 
ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora 
manifestado aos seus santos. Deus quis dar-lhes a 
conhecer em que consiste, entre os gentios, a glória 
inestimável deste mistério: Cristo no meio de vós, 
esperança da glória. E nós O anunciamos, advertindo 

todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, 
a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo.

Comentário
Apesar de escrever da prisão, o apóstolo exulta de alegria 
ao ver como Cristo Se torna conhecido entre os pagãos 
e os leva a penetrarem no mistério divino do qual Cristo 
é a revelação aos homens. Todos os tempos anteriores 
a Cristo se encaminhavam para Ele, e agora, depois 
d’Ele, é à luz de Cristo que tudo pode ser compreendido. 
Ele próprio é o mistério de Deus revelado aos homens, 
que assim, de pagãos, se tornam cristãos, discípulos e 
membros de Cristo.

Leitura do Evangelho (Lc. 10, 38-42)
Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e 
uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa. 
Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos 
pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta 
atarefava-se com muito serviço. Interveio então e 
disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me 
deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-
me». O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma 
só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que 
não lhe será tirada».

Comentário
O que Abraão ouviu da boca do estranho peregrino que 
passava à sua porta, escuta-o agora Marta da boca do 
próprio Filho de Deus, hóspede na casa das duas irmãs. O 
Senhor é o mesmo, e as suas repetidas visitas aos homens 
testemunham que Ele é Aquele que é chamado Fiel, cuja 
aliança com os homens é eterna, e da qual o testemunho 
máximo é a Encarnação redentora de seu próprio Filho, 
Jesus Cristo, nosso Salvador.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 24.Jul | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral (21h30)

:: 25.Jul | Cardal - Festa de N. Sra. do Cardal - Missa 
e Anúncio da Palavra (21h00) | Procissão das Velas 
(22h00)

:: 26.Jul | Cardal - Festa de N. Sra. do Cardal - Missa e 
Anúncio da Palavra (21h00)

:: 27.Jul | Cardal - Festa de N. Sra. do Cardal - Missa 
vespertina e Anúncio da Palavra (21h30)

:: 28.Jul | Cardal - Festa de N. Sra. do Cardal - Missa da 
Festa (17h00) | Procissão da Festa (18h00)
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