
Bodo… a Festa do Povo
A tradicional Missa Solene, seguida da 
Procissão, com a participação das 19 
Capelas da paróquia de Pombal, encerra 
hoje as cerimónias religiosas alusivas 
às Festas do Bodo. A cerimónia de hoje, 
considerada a mais importante destas 
festas, está agendada para 17h00. As 
tradicionais Festas do Bodo, em honra 
de Nossa Senhora do Cardal, reúnem 
anualmente milhares de pessoas. Reza 
a história que estas festas, de origem 
remota, estão associadas a uma praga 
de gafanhotos e lagartas. A situação era 
insuportável e o povo decidiu ir à Igreja de 
S. Pedro, na altura a Matriz da vila, para 
realizarem uma procissão que acabou na 
Capela de Nossa Senhora de Jerusalém 
(hoje Nossa Senhora do Cardal). As súplicas 
do povo foram atendidas e, para alegria 
de toda a comunidade, foi reconhecido o 
milagre, motivando a realização de nova 
missa solene em acções de graças pelos 
benefícios recebidos. No ano seguinte, a 
devota D. Maria Fogaça decide assumir 
as despesas da festa, oferecendo ao 
pároco da vila dois grandes bolos. Ao 
serem colocados no forno, um ficou torto. 
Um criado da casa, apercebendo-se 
disso, invocando o nome da Senhora de 
Jerusalém, atreveu-se a entrar rapidamente 
no forno, consertando-o, e saiu ileso. 
O facto foi considerado como um novo 
milagre dando origem à festa do bodo que 
ainda hoje celebramos.
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Características 
essenciais

Há tempos, numa ocasião de en-
contro e partilha entre padres da 
nossa Diocese, foi-me e foi-nos 
proposto que apontássemos al-
gumas características  que nos 
parecessem essenciais para que a 
Igreja possa e continue a ser um testemunho evange-
lizador que leve cada homem e cada mulher a encon-
trar-se pessoalmente com Cristo. Pessoalmente, mas 
em comunidade. Na altura, veio-me à ideia toda uma 
caminhada que tenho feito na experiência profunda 
de Deus-Trindade na minha vida. Ainda mais, recordei 
Aquele que é o Centro, o Mestre, o Senhor: Jesus Cris-
to. Então, saiu-me, e passo a partilhar, aqui também, 
aquilo que me parece ser um bom conjunto de carac-
terísticas essenciais para a Igreja, hoje, naqueles que 
a constituem: 1º - abertura a Deus Trindade; perscrutar 
continuamente a vontade do Pai e ser-Lhe obediente, 
na identificação com o Filho e na docilidade ao Espírito 
Santo; 2º - determinação no auto-conhecimento e no 
crescimento e enriquecimento pessoal; 3º - amor pela 
humanidade; 4º - amor profundo à Igreja, enquadrando 
aqui a aceitação, a defesa e a promoção da estrutura 
eclesial (como se tratasse do nosso próprio corpo...);   
5º - vivência da alegria, do entusiasmo e da paz 
como ambientes naturais; 6º - procura e actualização 
contínuas das razões da esperança; 7º - referência per-
manente à Palavra de Deus, como ponto de partida e 
base de sustentação; 8º - fazer da Eucaristia redesco-
berta em cada momento o alimento e a concretização 
da Palavra; 9º - acolhimento da mudança e aposta na 
criatividade, assumindo sempre a coragem da renova-
ção; 10º - ser missionário(a) em cada ambiente. Muito 
aqui falta e muito mais haveria a dizer. Sei que a inicia-
tiva não é nossa e que nunca estamos sozinhos. E se o 
ambiente mais natural e fundante da nossa vida é o da 
vivência e relação amorosas, então o nosso ambiente 
é sempre divino. A Igreja faz sentido, porque, então, 
Cristo é o sentido. Daqui nascerá um zelo que nos fará 
gastar e entregar a vida por Cristo e pela Igreja. Daqui 
há-de nascer a Igreja no coração de cada homem e 
de cada mulher. E só aqui. Finalmente, que sejamos 
sempre capazes de pedir ao Pai o que nos falta para 
sermos felizes e vivermos em plenitude, “porque quem 
pede recebe; quem procura encontra e a quem bate à 
porta, abrir-se-á.” (Lc. 11, 10)

Pe. João Paulo Vaz
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Novos Acólitos recebem hoje 
as suas túnicas

Os novos Acólitos da Paróquia de Pombal 
encerram hoje a sua formação, durante 
uma cerimónia solene onde irão receber, 
das mãos do pároco, João Paulo Vaz, a 
túnica e a respectiva Cruz, que simboliza 
a total entrega dos novos servidores do 
Altar de Cristo. O acto solene poderá será 
testemunhado por toda a comunidade, 
durante a Missa solene das festas da 
Senhora do Cardal, hoje, na Igreja do 
Cardal.
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Missa do
Caminho Neocatecumenal

O Pe. João Paulo Vaz presidiu, na semana 
passada, a uma Missa com a comunidade 
de Pombal do Caminho Neocatecumenal. Na 
Eucaristia, os membros desta comunidade re-
flectiram sobre o Evangelho do dia, segundo 
S. Lucas, que nos relata a história das duas 
irmãs, Marta e Maria, que recebem Jesus em 
sua casa. Nesta passagem bíblica é evidente 
o contraste de postura: por um lado, Marta, 
sempre muito atarefada; por outro, Maria, mais 
serena, ouvindo atentamente a palavra de Je-

sus. Qual 
das duas 
queremos 
ser? Mar-
ta ou Ma-
ria. Para 
J e s u s , 
“ M a r i a 
escolheu 
a melhor 

parte, que não lhe será tirada”. Para a maioria 
dos elementos do Caminho Neocatecumenal, 
que partilharam com os presentes a sua opi-
nião sobre o Evangelho, por vezes, ou melhor 
quase sempre, são a “Marta” sempre atarefa-
da “com mil um trabalhos, tomada por mil e 
uma preocupações”. Apesar de assumirem, 
conscientemente, que o melhor caminho é o 
que “Maria” escolheu, pediram a Deus para os 
ajudar a ser como “Maria” e a aproveitar todas 
“as coisas pequenas que nos são oferecidas 
diariamente pelo Senhor, porque, se estiver-
mos sempre à espera de grandes coisas, cor-
remos o risco que nunca assistir à sua chega-
da”. No entender destes cristãos, o trabalho 
é importante mas só ganha sentido, na vida 
de cada um de nós, quando acompanhado 
pela oração. Nesta Eucaristia, os presentes 
ainda ouviram, na primeira leitura, a história 
de Abraão que acolheu o Senhor na sua tenda 
e lhe ofereceu de beber e de comer. A hos-
pitalidade de Abraão é um sinal de caridade, 
de confiança e de paz, que Deus quis retribuir 
com a promessa de dar um filho ao casal, há 
muito desejado. Segundo o Pe. João Paulo 
Vaz, nas duas leituras é visível o acolhimen-
to permanente. “Quem acolhe o Senhor será 
sempre recompensado”, acrescentou. O páro-
co esclareceu que Jesus não despreza a atitu-
de de Marta. Porém, por vezes devemos parar 
um pouco, serenar, para escutar com atenção 
a mensagem de Cristo, como aconteceu com 
Maria. “Deus está sempre connosco e a quem 
O acolher, Deus dá a plenitude”, concluiu o 
Pe. João Paulo.

Bodo… e a sua organização
Ao contrário do que sucede hoje, nem sempre estava as-
segurada a realização das tradicionais festas do Bodo. Por 
vezes, somente à última da hora surgia uma comissão, que, 
improvisando, tentava perpetuar a tradição. E logo manda-
vam abrir buracos no Cardal, que, como já era lugar habitual, 
bastava soltar os paus das bandeiras que eles já se sabiam 
encaminhar sozinhos, tão sabidos eles estavam no caminho 
de todos os anos. Por outro lado, era o estafado e rudimen-
tar pelotão de pauzinhos embandeirados que era da praxe 
espetar Cardal abaixo, ligados estes por cordões de buxo, 
balões e papel de seda, propício motivo para improvisações 
de arte barata, que pela policromia berrante das ornamen-
tações e o vistoso e feérico efeito das luminárias que, mais 
pela quantidade do que pelo bom gost,o costuma gravar-se 
na memória impressionável das crianças. As condicionan-
tes económicas eram um entrave constante à sua realiza-
ção. Mas, muito embora a parte festiva não se realizasse, a 
monótona vida da localidade era quebrada pela grandiosa 
e solene realização da componente religiosa, que, além da 
missa solene, constava das costumadas procissões, que in-
corporava sempre grande número de fiéis. Outro pormenor 
curioso, consistia na componente desportiva, que nunca era 
descurada nos programas. No Campo da Liberdade, era cos-
tume realizarem-
se interessantes 
tardes desportivas, 
com volteio e gin-
cana de burros, 
corridas de sacos, 
rolos, ovos e um 
não menos invul-
gar tiro aos pom-
bos… Contudo, na 
década de 30, face à elevada dificuldade e pouco empenho 
das Comissões em realizar as festividades, debate-se a pos-
sibilidade de tornar as festividades bienais. (...) Por fim, a 
partir de 1935, com a criação de uma comissão em que en-
tram representantes da Associação Comercial, da Comissão 
Administrativa Municipal e da Comissão de Iniciativa e Turis-
mo, as Festas do Bodo renascem. As festividades excedem 
todos os limites clássicos. O recinto vedado, mimosamente 
enfeitado, mistura as suas garridas flores à frescura encan-
tadora dos ranchos de outras terras. Despertaram, entre o 
público, verdadeira curiosidade e interesse pelas bandas 
vindas de fora, sendo apreciadíssimos os seus concertos. 
Porém, o que mais prendeu o coração dos pombalenses 
foi o culto da tradição, o suave deslizar das procissões, en-
tre o respeito de milhares de crentes, o saltitar monótono 
das moçoilas, que emotivamente visitou pela primeira vez 
os moradores do Bairro da Várzea. (...) Certo é que 1935 
deu um novo impulso, que viria a ser repetido em 1936 e 
1938. (...) As festas permaneceram, chegando aos nossos 
dias, e, mesmo nos anos em que não terão sucedido, nunca 
deixaram de estar presentes no espírito das pombalenses, 
demonstrando ser as festas mais importantes do concelho 
de Pombal.

Nelson Pedrosa



alegria por poder participar da festa, através de uma 
cerimónia carregada de simbolismo e tão acolhedora. 

O acolhimento de 
Cristo foi um dos te-
mas que centrou o 
comentário às leitu-
ras do dia. A hospi-
talidade de Abraão, 
que acolheu o Se-
nhor na sua tenda, e, 
mais tarde, o próprio 
Filho de Deus acolhi-

do em casa das duas irmãs Marta e Maria. Também a 
Associação da Cumieira é conhecida pelo acolhimento 
que faz aos idosos que nela confiam os últimos dias 
da sua vida em paz e segurança. A instituição alberga, 
desde Setembro último, 22 idosos em serviço de lar, 
10 na valência de Cen-
tro de Dia e 40 em apoio 
domiciliário. Os serviços 
de apoio aos utentes fun-
cionou durante muitos 
anos em instalações 
provisórias, cedidas pela 
Capela da Cumieira. Em 
Setembro do ano passado, o sonho tornou-se realidade 
com a inauguração da nova Estrutura Residencial para 
Idosos. Os custos da obra foram suportados pela co-
munidade local com a ajuda financeira do Município de 
Pombal e de uma instituição bancária.

A “ASCRECC” da Cumieira comemorou, no domingo 
passado, os seus primeiros 20 anos ao serviço da co-
munidade da freguesia de Pombal. A Associação da 
Cumieira é uma instituição particular de solidariedade 
social sem fins lucrativos e dedica-se à promoção e 
cuidados diários dos idosos. A Instituição, reconhecida 

pelo seu tra-
balho e dedi-
cação aos 
seus utentes, 
festejou duas 
décadas, com 
a celebra-
ção de uma 
Missa cam-

pal, presidida pelo Pe. João Paulo. O pároco ainda foi 
convidado a benzer a nova carrinha de transporte de 
utentes de mobilidade reduzida e que, habitualmente, 
se movem em cadeiras de rodas. As duas cerimónias 
foram testemunhadas pela comunidade local e, prin-
cipalmente, pelos 
utentes das várias 
valências da Asso-
ciação da Cumieira, 
que manifestaram 
uma grande alegria 
por participarem 
na Missa campal. 
O pároco também 
não escondeu a sua 
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Associação da Cumieira festeja aniversário com Missa Campal

Cura D’Ars… “Em busca do tesouro”
“Em busca do tesouro” foi o mote escolhido pelos ori-
entadores do Grupo Cura D’Ars, do Projecto Vocacio-
nal da Diocese de Coimbra, para animar o seu mais 
recente campo de férias, que decorreu em Campelo, 
concelho de Figueiró dos Vinhos. A acção decorreu 

durante a semana 
passada e reuniu 
alguns pré-semi-
naristas, entre os 
quais dois oriun-
dos da Paróquia 
de Pombal: David 
Silva e Rodrigo 
Rodrigues. Duran-
te o encontro, pro-

moveram-se momentos de oração e de reflexão. 
Diariamente éramos convidados a reflectir sobre 
frases bíblicas: “Antes de te haver formado eu já 
te conhecia”; “Dei-te a vida”; “Chamo-te pelo teu 
nome”; “Eis-me aqui” e “Eu vos envio”. Depois 
de alguns momentos de silêncio, cada um dos 
participantes partilhava com o grupo aquilo que 
sentia-se sobre a frase proposta. Mas o desafio 
maior ainda estava por desvendar. Depois de 

várias pistas, com letras 
que nos foram forneci-
das pelos orientadores, 
teríamos de descobrir o 
principal “Tesouro” deste 
encontro: uma palavra. 
Reflectimos, pensámos, 
enfim… Chegámos à 
conclusão que o nosso grande “Tesouro” era, nem 
mais nem menos, que a nossa “Alegria”. E foi, de facto, 
com grande alegria que vivemos estes sete dias de re-
tiro, antes de irmos de férias grandes. O último dia do 
campo de férias ficou marcado pela visita da família 
dos oito pré-seminaristas, que participaram, connosco, 
numa celebração eucarística presidida pelo Pe. Pedro 
Santos, responsável pelo Projecto Vocacional. Este 

campo de férias só foi possív-
el graças à “paciência” do Pe. 
Pedro Santos, da Irmã Otília e 
do seminarista Manuel Pato. 
A nossa formação recomeça, 
em princípio, em Novembro, 
para continuarmos esta (lon-
ga) caminhada de Fé.

David Silva
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28 de Julho de 2013
XVII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Gen. 18, 20-32)
Naqueles dias, disse o Senhor: «O clamor contra 
Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão 
grave que Eu vou descer para verificar se o clamor 
que chegou até Mim corresponde inteiramente às suas 
obras. Se sim ou não, hei-de sabê-lo». Os homens que 
tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então 
para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto 
de Abraão. Este aproximou-se e disse: «Irás destruir 
o justo com o pecador? Talvez haja cinquenta justos 
na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a 
essa cidade, por causa dos cinquenta justos que nela 
residem? Longe de Ti fazer tal coisa: dar a morte ao 
justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador 
tenham a mesma sorte! Longe de Ti! O juiz de toda 
a terra não fará justiça?». O Senhor respondeu-lhe: 
«Se encontrar em Sodoma cinquenta justos, perdoarei 
a toda a cidade por causa deles». Abraão insistiu: 
(...) «Atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor: talvez 
não se encontrem lá mais de vinte justos». O Senhor 
respondeu: «Não destruirei a cidade em atenção a 
esses vinte». Abraão prosseguiu: «Se o meu Senhor 
não levar a mal, falarei ainda esta vez: talvez lá não 
se encontrem senão dez». O Senhor respondeu: «Em 
atenção a esses dez, não destruirei a cidade».

Comentário
Abraão era um homem profundamente solidário com 
aqueles que viviam a seu lado. Não se valeu da sua 
condição de justo para desprezar os que não o eram. 
Procurou antes obter de Deus o perdão para aqueles que 
mereciam per castigados. Alguém, por isso, lhe chamou 
“cristão antes de Cristo”. Mas maior do que a fé de 
Abraão é a santidade e a misericórdia de Deus, que, não 
suportando o pecado dos homens, está sempre pronto a 
ouvi-los e a perdoar-lhes, sempre que estes saibam voltar-
se para Ele.

Segunda leitura (Col. 2, 12-14)
Irmãos: Sepultados com Cristo no baptismo, também 
com Ele fostes ressuscitados pela fé que tivestes no 
poder de Deus que O ressuscitou dos mortos. Quando 
estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão 
da vossa carne, Deus fez que voltásseis à vida com 
Cristo e perdoou-nos todas as nossas faltas. Anulou o 
documento da nossa dívida, com as suas disposições 
contra nós; suprimiu-o, cravando-o na cruz.

Comentário
No baptismo, os cristãos são associados à morte e à 
ressurreição de Cristo; por isso, nenhum poder do mal 
triunfará deles, se guardarem sempre a sua condição de 
baptizados e, como tais, chamados à santidade. Foi para 
nos tornar participantes da santidade de Deus, que o 
Senhor Jesus Cristo Se entregou à morte sobre a cruz e 
nos libertou da morte eterna.

Leitura do Evangelho (Lc. 11, 1-13)
Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo 
lugar. Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos: 
«Senhor, ensina-nos a orar, como João Baptista 
ensinou também os seus discípulos». Disse-lhes 
Jesus: «Quando orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja 
o vosso nome; venha o vosso reino; dai-nos em cada 
dia o pão da nossa subsistência; perdoai-nos os 
nossos pecados, porque também nós perdoamos a 
todo aquele que nos ofende; e não nos deixeis cair em 
tentação’». Disse-lhes ainda: «Se algum de vós tiver 
um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, 
para lhe dizer: ‘Amigo, empresta-me três pães, porque 
chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho 
nada para lhe dar’. Ele poderá responder lá de dentro: 
‘Não me incomodes; a porta está fechada, eu e os 
meus filhos estamos deitados e não posso levantar-
me para te dar os pães’. Eu vos digo: Se ele não se 
levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua 
insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de 
que precisa. Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; 
procurai e encontrareis; batei à porta e abrir-se-vos-á. 
Porque quem pede recebe; quem procura encontra e 
a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai 
e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á 
uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um 
escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas 
boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará 
o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!».

Comentário
Jesus dá vários ensinamentos aos discípulos sobre a 
oração: ensina-lhes o “Pai-Nosso”, que é o modelo de toda 
a oração; convida-os a implorar de Deus, com persistência, 
o auxílio para as suas necessidades; exorta-os a dirigirem-
se ao Pai com toda a confiança.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 30.Jul | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 03.Ago | Matriz - Casamentos (11h00)
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