
Novos Acólitos nomeados 
nas Festas do Bodo

Os novos servidores do altar de Cristo 
da Paróquia de Pombal foram no-
meados, no domingo passado, durante 
celebração da Missa Solene em honra 
de Nossa Senhora do Cardal. Rodrigo, 
Rafael, Tânia, Joana, João, Filipe, Dio-
go, David e Ângela comprometeram-se 
com o seu pároco a servir Cristo e a dar 
testemun-
ho da sua 
fé. “Pro-
curai, vós 
própr ios, 
participar 
com muita 
fé na cele-
b r a ç ã o 
da Missa, descobrindo o sentido íntimo 
daquilo que realizais, e oferecendo-vos 
todos os dias a Deus para servir a Jesus 
Cristo com a maior dedicação”, disse-lhes 
o pároco. Os novos acólitos iniciaram a 
sua formação em Fevereiro. O encer-
ramento foi marcado pela cerimónia de 
entrega das túnicas e da respectiva cruz 
que lhes concede a nomeação. Os nove 
jovens, com idades compreendidas en-
tre os dez e os dezassete anos, têm 

como fun-
ção princi-
pal prepa-
rar o altar 
e os vasos 
sagrados 
e colabo-
rar com o 
sacerdote, 

o diácono ou o ministro extraordinário na 
distribuição da comunhão. São, neste 
momento, mais de trinta os jovens que 
integram o Grupo de Acólitos do Cardal, 
sem contar com todos os que exercem 
este serviço e função nas Capelas da 
Paróquia.
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Ainda o desejo...
A propósito da segunda leitura 
deste domingo e recordando um 
editorial deste boletim, há uns 
números atrás, em que se falava 
do “desejo”, vêm-me à ideia umas 
palavras que São Paulo dirigiu 
aos Efésios: “Que Cristo, pela 
fé, habite nos vossos corações” (Ef. 3, 17a). Este era 
um desejo profundo que São Paulo experimentava 
em relação aos cristãos de Éfeso e que perpassa os 
tempos na boca de tantos anunciadores… Também 
hoje somos convidados a nos deixarmos interpelar por 
este desejo, que podemos assumir como nosso, quer 
para nós próprios, quer para os outros. A nossa vida 
caracteriza-se, muitas vezes, por um rol de desejos, 
aos quais condicionamos a nossa felicidade. Por isso, 
esta linguagem do desejo não nos é estranha. Ela 
está presente em cada um. Diante do desejo(s) que 
nos acompanha(m) permanentemente, duas atitudes 
ou pensamentos nos podem assaltar: “é demais para 
mim; não consigo lá chegar” ou “eu sou capaz e hei-
de conseguir”. A ti, que lês estas simples e humildes 
palavras, eu pergunto: qual atitude te caracteriza? 
Aqueles que estão “enraizados e alicerçados no 
amor” (Ef. 3, 17b) ficam-se sempre pela segunda 
atitude, de modo que o desejo se torna motivo para o 
caminho e fonte de crescimento. O desejo, em si, só 
o é, porque o seu objecto pode entrar no horizonte 
do alcançável. Assim, ao desejar, experimentamos já 
o objecto do desejo. É como se já vivesse em nós e 
apenas necessitasse de ser construído e ratificado. 
Absolutamente desnecessário será referir que está em 
causa aqui o desejo sensato, ajustado, que concorre 
para o meu bem e para o bem do outro, que constrói 
e solidifica o homem interior, manifestando-se depois 
na “exterioridade”. Ainda assim, fica a nota… Se, 
supostamente, o objecto do desejo já vive em nós 
quando o desejamos, então falta muito pouco para lá 
chegar… Quase sempre a nossa vontade é o suficiente. 
A experiência do desejo de Cristo também segue esta 
linha de pensamento. Este Cristo que desejo no coração 
já vive em mim como objecto desse desejo. Tudo o que 
falta é pautar a minha vida por essa presença e pelos 
critérios que Ele me deixa (não me estranha nada que 
São Paulo o pensasse em relação aos Efésios…). 
O tempo da Igreja também é isto: desejar que Cristo 
habite nos nossos corações.

Pe. João Paulo Vaz
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Catequizandos “solidários” 
Mais uma vez, 
no passado 
fim-de-sema-
na, integrado 
nas Festas do 
Bodo de Pom-
bal de 2013, 
realizou-se a 
já tradicional 

Quermesse da Conferência de São Vicente de 
Paulo. Esta quermesse começou no primeiro 
dia das Festas do Bodo e encerrou apenas no 
último. Agradecemos a todos os jovens ado-
lescentes de dois dos grupos da catequese 
da nossa Paróquia que, com a sua presença, 
quiseram enriquecer a quermesse, dando-lhe 
um ar mais jovial. Com a irreverência ineren-
te à sua idade souberam cativar as pessoas 
que os abordavam. Agradecemos também às 
catequistas pela disponibilidade demonstrada, 
nesta altura do ano, para que estes jovens 
participassem. Agradecemos ainda a todas as 
pessoas que, com o seu contributo, consegui-
ram fazer de mais esta quermesse uma sau-
dável forma de angariar fundos para ajudar a 
tornar a vida de algumas famílias do nosso 
concelho um pouco mais feliz.

Igreja de Santa Maria do Castelo
Localizada a sul do Castelo de Pombal, encontramos os 
vestígios do que foi outrora um dos mais belos monumentos 
da região. Referimo-nos à Igreja de Santa Maria do Castelo. 
De construção remota, desconhece-se a data da sua 
construção e hoje apenas se conhecem alguns vestígios. 
Contudo, crê-se que à semelhança do castelo, esta tenha 
sido mandada erigir por Gualdim Pais, sendo reedificada, no 
séc. XVI, pelos escultores João de Ruão e Jâcome de Bruge. 
Quanto à correcção e magnificência da sua arquitectura, 
não resistimos a transcrever, o que dela diz o Pe. Carvalho: 
«é este templo o mais perfeito, que há por estas partes, 
porque além da bela arquitectura, leva os olhos, dos que o 
vêem a delicadeza e primor d´arte, com que os celebrados 
esculptores João Ruão e Jacome Bruxe obraram as imagens 
dos altares em pedra branca, o que principalmente se vê em 
uma capela, que contém o descimento da Cruz». De toda 
a documentação que foi possível consultar, encontraram-
se várias descrições em conjunto da Igreja de Santa 
Maria do Castelo e da Capela lateral. Podemos afirmar e 
confirmar, que tinha uma capela na face sul, de que ainda 
restam as paredes e a abóbada. Contudo a obra “Voyage 
pittoresque en Espagne, en Portugal er sur lá cote d´Afrique, 
de Tanger á Tetouan” de J. Taylor, publicado em 1826, dá-
nos a possibilidade de contemplar algumas estampas do 
interior da Igreja. Representa um interior, de características 
românicas de que se conhece bem a estrutura, o corpo 
rectangular abobadado, seguido de uma abside semi-
circular coberta por abóbada em quarto de esfera. Por 
outro lado, na obra, “Historical, Military and Picturesque 
Observations on Portugal”, de George Landmann, datada de 
1818, surge uma água-tinta, que nos possibilita observar a 
sua arquitectura, composta por duas torres. Do lado direito 
havia uma capela de magnífica e correcta arquitectura, 
clara, airosa e de grande dimensão. Nela via-se um retábulo 
em calcário branco, de aprimorada escultura e arquitectura. 
No meio encontrava-se um nicho grande, onde se venerava 
a Imagem de Santa Maria do Castelo, também de pedra 
e de estatura natural, nos lados existia outros dois nichos, 
com os seus respectivos oragos. Eram todas estas imagens 
uma maravilha de escultura. Do seu pórtico ressaíam dois 
bustos que a tradição, refere, serem de um dos arquitectos, 
e sua esposa; coroavam-na as armas dos Sousas Ribeiros, 
armas que também existem numa das janelas do castelo. 
Pelas quatro letras, que se liam ao lado da capela mór – 
P.C.Q.R. – Petri Commendatoris Quæstu Reedificata, 
- e pela data – 1560 – ali também gravada, parece ser a 
reedificação encomendada por Pedro de Sousa Ribeiro, 
que foi (segundo o Pe. Carvalho) Comendador e Alcaide-
mór da vila. Esta Igreja constituía uma das três antigas 
paróquias de Pombal, nesta encontrava-se a Pia Baptismal 
e se realizavam os baptismos, a de S. Martinho onde se 
contraíam os matrimónios e na já extinta Igreja de S. Pedro 
(que, em 1712, já só permanecia a capela-mór e sacristia), 
situada onde hoje se encontra o cemitério, era o local de 
realização das exéquias.
(Continua)

Nelson Pedrosa

3,7 milhões de pessoas na 
Missa final da Jornada Mundial 
da Juventude 
Foram superadas as expectativas da edição 
do Rio de Janeiro da Jornada Mundial da 
Juventude, com 3,7 milhões de pessoas em 
Copacabana. Este encontro de jovens, orga-
nizado pela Igreja Católica, entrou para a his-
tória como o segundo maior de sempre. A JMJ 
realizada nas Filipinas, em 1995, há 18 anos, 
detém o primeiro lugar, com quatro milhões de 
pessoas enquanto a edição deste ano, juntou 
em Copacabana, no domingo passado, 3,7 
milhões, na Missa do Envio. No total, 3,5 mi-
lhões de pessoas participaram nas diversas 
actividades, encontros e momentos de oração 
da Jornada, que se dividiu entre Copacabana, 
Quinta da Boa Vista, na Lapa, Riocentro, para 
além de diversas paróquias da cidade. A ceri-
mónia de boas-vindas ao Papa Francisco, no 
dia 25, reuniu 1,2 milhões de pessoas e a Via-
Sacra, no dia seguinte, 2 milhões. Na noite de 
sábado, na vigília com o Pontífice estiveram 
3,3 milhões de jovens na praia de Copacaba-
na. Estiveram presentes jovens de 175 países, 
neste que é, há muitos anos, o maior evento 
da Igreja Católica.

in Agência Ecclesia
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Maria… a “mãe e a mestra” venerada nas Festas do Bodo

Procissão solene reúne milhares de fiéis
A Procissão Solene em honra de Nossa 
Senhora do Cardal reuniu, no domingo 
passado, milhares de fiéis, alguns, trajados 
a rigor com as vestes idênticas às da santa, 
como prova de amor e carinho pela imagem 
que personifica Maria. O exemplo da mãe 
de Cristo centralizou a homilia proferida pelo 
Pe. João Paulo Vaz, durante a Missa Solene 
em honra de Nossa Senhora do Cardal. 
“Maria viveu a sua vida a respeitar e a amar 
Deus”, disse. E acrescentou que o “projecto 
de salvação da humanidade está contextualizado na 
vida de Maria. Ela teve a capacidade de entrar em 
intimidade com Deus”. E, por vezes, o nosso grande 

Maria, personificada na imagem de Nossa Senhora 
do Cardal, centralizou as atenções da comunidade 
de Pombal, que, no último fim-de-semana, dedicou as 

festas à “mãe e mestra” 
de toda a comunidade 
católica. Durante o 
“tríduo” de preparação 
da festa, Pombal teve 
o privilégio de ouvir 
um dos teólogos da 
Diocese de Coimbra, o 
padre Jesus Ramos, a 

invocar a importância de Maria na História do Mundo. 
Foi o “sim” desta “filha querida” de Deus que mudou, 
para sempre, o rumo da História. E foi a pensar neste 
grande exemplo para todos nós que o padre Jesus 
Ramos centrou o seu anúncio da Palavra, durante 
as celebrações comemorativas das Festas do Bodo, 
em honra de Nossa 
Senhora do Cardal. A 
pensar ainda no Ano 
da Fé, o padre Jesus 
Ramos iniciou a sua 
pregação a lembrar 
a primeira encíclica 
do Papa Francisco: 
“A Luz da Fé”. Um 
trabalho fabuloso, que nos relança os desafios há muito 
difundidos por São Paulo: “Acreditei, por isso falei”. Para 
o sacerdote, ninguém pode transmitir, seja o que for, 
quando não acredita. Ninguém pode dar testemunho 
de Cristo senão O conhecer em profundidade. Mas, 
quando se contacta com Cristo, a felicidade é total. E o 
mais curioso é que este estado de alma que a maioria 
anseia está ao alcance de todos de uma forma tão 
simples: basta deixar-se envolver no amor de Cristo. 
O caminho para se alcançar este anseio depende do 
ritmo e do trajecto que cada um de nós escolhe. O 
padre Jesus Ramos lembrou os exemplos dos Papas 
Bento XVI, um magnífico teólogo, e Francisco, que 
aproveita todos os acontecimentos para “semear” o 

dom da fé, o dom de acreditar. Para quem ainda não 
conseguiu perceber o trajecto que devemos seguir 
através destes dois exemplos, o padre Jesus Ramos 
lembrou a parábola do semeador. O semeador colocou-
se a caminho e foi lançando algumas sementes. As 
primeiras caíram em 
alcatrão, logo não irão 
germinar. “O semeador 
desiste?, questionou. 
“Não”, respondeu o padre. 
As segundas sementes 
caíram numa terra com 
pedras onde também 
não irão conseguir 
desenvolver-se. “O semeador desiste?”. É evidente 
que “Não”. As terceiras encontraram um pedaço 
de terreno num silvado coberto de espinhos. Estas 
sementes ainda nascem e começam a desenvolver-
se mas o “poder” das silvas é mais forte e elas não 
conseguem desenvolver-se. “O semeador desiste?” 
A resposta continua a ser “Não”. “O semeador nunca 
desiste”… Até que, um dia, encontra um terreno fértil 
e as suas sementes nascem, crescem e dão frutos. E 
este objectivo só é alcançado com persistência e muita 
“fé”. Mas, a fé não pode existir isolada, sozinha. Deve 
ser reavivada, diariamente, com uma vivência intensa 
e sem receio de dizer, bem alto, o nome do Senhor 
em quem acreditamos. E Maria é a testemunha mais 

fiel que conhecemos na 
história da Humanidade. 
As cerimónias religiosas 
do primeiro dia deste 
tríduo encerraram com a 
Procissão das Velas, que 
reuniu milhares de fiéis. 
A procissão nocturna 
teve início na Igreja do 

Cardal e regressou ao mesmo templo com uma única 
paragem pelo caminho, em frente à Igreja Matriz, onde 
o pároco João Paulo Vaz voltou a salientar o exemplo 
de Maria e a importância da proclamação da fé.

mal é esse mesmo: não irmos ao encontro 
de Deus. Na homilia de domingo passado, 
o Evangelho recordava-nos a passagem 
bíblica sobre o dia em que os apóstolos de 
Jesus lhe pedem para os ensinar a rezar 
como Ele. E foi neste dia que aprendemos 
todos com Cristo a rezar ao Pai e a tratá-
l’O como “Paizinho”, numa intimidade 
muito forte que nos liga a Ele sempre que 
proferimos a oração que seu Filho nos 
ensinou. Por último, o pároco deixou-nos 

um conselho inspirado no Evangelho: “Pedi e dar-se-
vos-á. Se queremos que Deus nos abra as portas, há 
que bater nelas, porque Ele responde sempre”.
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4 de Agosto de 2013
XVIII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Ecle. 1, 2; 2, 21-23)
Vaidade das vaidades – diz Coelet – vaidade das 
vaidades: tudo é vaidade. Quem trabalhou com 
sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a 
outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande 
desgraça. Mas então, que aproveita ao homem todo o 
seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo 
do sol? Na verdade, todos os seus dias são cheios 
de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e 
preocupações; e nem de noite o seu coração descansa. 
Também isto é vaidade.

Comentário
Um sábio do povo de Deus do Antigo Testamento fez, como 
toda a gente, a experiência da vida; e tem sobre ela uma 
reflexão, talvez um pouco parecida com a que Jesus faz 
no Evangelho. Simplesmente, a reflexão do sábio de Israel 
não conseguiu chegar a descobrir o verdadeiro sentido da 
vida humana que Jesus veio enfim revelar. Sem a luz da 
revelação trazida por Jesus Cristo, os outros homens, por 
mais homens que sejam, ficam a meio do caminho.

Segunda leitura (Col. 3, 1-5.9-11)
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às 
coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 
Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa 
vida, Se manifestar, também vós vos manifestareis 
com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em 
vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus 
desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais 
uns aos outros, vós que vos despojastes do homem 
velho com as suas acções e vos revestistes do homem 
novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai 
renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego 
ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, 
escravo ou livre; o que há é Cristo, que é tudo e está 
em todos.

Comentário
O cristão é o homem pascal, aquele que, pela fé e pelo 
baptismo, sacramento da fé, passou com Cristo da morte 
à vida, deste mundo para o Pai. E como tal há-de viver, 
mesmo ainda na terra. Renovados por esta novidade 
pascal, fruto da Páscoa do Senhor, os baptizados são 
como uma nova criação, vivendo todos da mesma vida, a 
vida de Cristo que a todos torna participantes do mesmo 
Corpo de Cristo.

Leitura do Evangelho (Lc. 12, 13-21)
Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a 
Jesus: «Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança 
comigo». Jesus respondeu-lhe: «Amigo, quem Me fez 
juiz ou árbitro das vossas partilhas?». Depois disse aos 
presentes: «Vede bem, guardai-vos de toda a avareza: 
a vida de uma pessoa não depende da abundância 
dos seus bens». E disse-lhes esta parábola: «O 
campo dum homem rico tinha produzido excelente 
colheita. Ele pensou consigo: ‘Que hei-de fazer, pois 
não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer 
assim: Deitarei abaixo os meus celeiros para construir 
outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os 
meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha 
alma, tens muitos bens em depósito para longos 
anos. Descansa, come, bebe, regala-te’. Mas Deus 
respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás de entregar 
a tua alma. O que preparaste, para quem será?’. Assim 
acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar 
rico aos olhos de Deus».

Comentário
Jesus não olha para o mundo e a vida com a amargura 
do sábio de Israel (primeira leitura). Mas, através de 
uma meditação austera, faz-nos compreender que não é 
no espírito de ganância, pelo qual todos, ricos e pobres, 
somos tantas vezes levados, que está o verdadeiro sentido 
da vida, mas em cada um “se tornar rico aos olhos de 
Deus”.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 06.Ago | Matriz - Celebração de Bodas de Ouro 
(20h00)

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

:: 10.Ago | Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (22h00)

:: 11.Ago | Guístola - Festa de N. Sra. da Assunção - 
Missa e Procissão (14h00)
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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


