
Capela da Senhora de Belém 
recebe Verbum Dei

A Família Missionária Verbum Dei irá pro-
mover um conjunto de celebrações eu-
carísticas, na Capela de Nossa Senhora 
de Belém, da nossa paróquia de Pombal. 
As celebrações fazem parte do projecto 
missionário da Verbum Dei e irá decorrer 
durante este ano pastoral. Ao longo dos 

últimos anos, 
a Verbum Dei 
tem colaborado 
e dinamizado 
diversas activi-
dades apostóli-
cas em prol das 

comunidades onde se encontra inserida, 
como é o exemplo de Pombal. Este ano, 
a Família Verbum Dei irá olhar mais para 
si, internamente, juntando alguns núcleos 
existentes e proporcionando momentos de 
Família para a Família. As celebrações da 
Eucaristia 
tiveram iní-
cio ontem 
e deverão 
realizar-se 
m e n s a l -
mente na 
capela de 
N. Sra. de Belém. Estas Eucaristias res-
peitam um estilo e carisma próprio que 
caracteriza a Verbum Dei e serão presidi-
das pelos missionários. No entanto, encon-
tram-se abertas a quem queira participar e  
partilhar estes momentos de celebração, 
seguidos de jantar partilhado, para propor-
cionar alguns momentos de confrater-
nização, sempre em Família, no segundo 
sábado de cada mês.

Ricardo Silva

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
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Corresponsáveis
na unidade

Uma das dimensões da nossa 
eclesialidade e sem a qual nunca 
entenderemos nem podemos 
assumir uma pastoral eficaz é 
a corresponsabilidade. Significa 
que somos responsáveis em comunhão, que nunca 
podemos isolar a nossa acção pastoral do irmão, que 
havemos de entender a Igreja como um corpo, onde 
todos os membros têm uma função que concorre para 
o bem de todo o corpo e ao mesmo tempo que todas 
as funções se cruzam. Temos, então, de criar e reno-
var as condições para que essa corresponsabilidades 
aconteça. Na Introdução ao Plano Pastoral Diocesano 
para o próximo triénio, lê-se o seguinte: “Na nossa Dio-
cese, em concreto, e prosseguindo a caminhada que 
fizemos neste Ano da Fé, a estrutura dos Arcipresta-
dos e Unidades Pastorais aparecem como os espaços 
privilegiados para experimentar a corresponsabilidade, 
a comunhão eclesial e o dinamismo missionário. A ex-
igência da qualidade da comunidade eclesial nestas 
dimensões implica necessariamente a exigência da 
qualidade das estruturas que lhe dão visibilidade e 
sociabilidade. Sendo uma exigência de qualidade, é 
também teológica, porque a Igreja tem uma estrutura 
social visível, sinal da sua unidade em Cristo, que é 
afetada com a evolução da vida social (GS 44, §3), e 
porque ‘os leigos devem tomar parte ativa em toda a 
vida da Igreja’ (GS 43). Por conseguinte, a Igreja di-
ocesana procurará uma conversão também nas suas 
estruturas, para responder com mais exigência à sua 
missão de ‘anunciar e instaurar o Reino de Cristo e de 
Deus em todos os povos’ (LG 5).” E continua: “De entre 
estas fragilidades, precisamos de estar particularmente 
atentos à constante tentação da auto-referencialidade. 
Queremos assumir uma atitude missionária e evange-
lizadora ‘não de maneira decorativa, mas de maneira 
vital, em profundidade e isto até às suas raízes, (...) a 
partir da pessoa e fazendo continuamente apelo para 
as relações das pessoas entre si e com Deus’ (EN 20); 
e queremos a renovação das estruturas, não pelas 
estruturas em si, mas pela comunhão e pela missão, 
no aprofundamento da corresponsabilidade que há-de 
servir à maior transparência para todos do modo como 
vivemos comunitariamente a conversão permanente 
aos valores do Reino de Deus.” Este é um tempo de 
renovação e, por isso, de graça. Haja entusiasmo!

Pe. João Paulo Vaz
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A partir de 16 de 
Outubro, quartas-
feiras, das 21h00 

às 22h30, no 
Salão Paroquial
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Bispo “inaugura” novo Ano Pastoral
O Bispo da Diocese de 
Coimbra, D. Virgílio do 
Nascimento Antunes, 
presidiu à celebração da 
Eucaristia que “inaugu-
rou”, oficialmente, o novo 
Ano Pastoral 2013-2014. 
A Missa foi celebrada no 
domingo passado, na 
Sé Nova, em Coimbra. 

A celebração contou com uma grande participação de 
cristãos, provenientes dos mais variados pontos da 
Diocese e transmitiu a todos um clima de expectativa e 
optimismo para este novo ano que agora se inicia. Du-
rante a manhã, decorreram os trabalhos de abertura, 
contando com a participação dos membros dos conse-
lhos pastorais e económicos, que puderam conhecer a 
fundo o novo Plano Pastoral Diocesano, apresentado 
pelo Pe. Jorge Santos, refletindo também sobre temas 
fundamentais como o kerigma cristão, discipulado mis-
sionário, pertença eclesial e corresponsabilidade pas-
toral, estes últimos abordados a partir de uma palestra 
apresentada pelo Pe. Adelino Guarda. No final do en-
contro, ficou a certeza de que a Diocese de Coimbra 
está a viver um momento histórico único, trabalhando 
em grandes e significativas mudanças, que visam a re-
formulação da Igreja e, sobretudo, dar uma resposta 
ao desafio da Nova Evangelização.

André Alves

Nova evangelização
do Caminho Neocatecumenal

Cristo Ressuscitado continua a manifestar-se às pesso-
as transformando-as. A Igreja é um acontecimento, é o 
próprio Jesus Ressuscitado, vivo no meio dos homens. 

FÉ: é o testemunho 
de Jesus Cristo, Es-
pirito Vivificante, que 
dá vida. É o encontro 
com Jesus que actua 
na tua história con-
creta, transformando 
a tua vida. São estas 
certezas que se têm 

vindo a escutar nos encontros que estão a decorrer 
no salão paroquial, às 3ª e 5ª feiras, pelas 21h00. Cris-
to quer vir à tua vida concreta, para a transformar. Vem 
a estes encontros e experimenta como Jesus pode 
mudar a tua vida.

Goreti Simões

Primeiro encontro do
Projecto Vocacional Sacerdotal

O Projeto Vocacional Sacerdotal é o serviço da diocese 
de Coimbra que tem como missão acompanhar os jo-
vens rapazes que sintam o desejo de discernir aquela 
que é a sua vocação. Segundo informação do respon-
sável por este projecto, padre Pedro Santos, “precisa-
mos de continuar a propor o sacerdócio como caminho 
de plenitude e de vida, em primeiro lugar para nós, mas 
também para 
os outros”. No 
próximo dia 19 
de Outubro, 
realiza-se o pri-
meiro encontro 
do Grupo Cura 
D’Ars, para jo-
vens que ainda 
não façam par-
te dele. O en-
contro irá decorrer no Seminário Maior de Coimbra en-
tre as 09h30 e as 17h30. Haverá, com certeza, rapazes 
nesta comunidade que mostrem algumas dúvidas, que 
tenham algumas perguntas, que manifestem algum 
desejo de, pelo menos, conhecer este caminho voca-
cional. Este encontro destina-se a jovens que se en-
contrem entre o 8º e o 11º ano de escolaridade. Poderá 
obter mais informações através da paróquia e do seu 
pároco. Recorde-se que a Paróquia de Pombal está 
representada no Grupo Cura D’Ars por dois jovens: o 
David e o Rodrigo. Para que a representação aumente 
deve participar no encontro do próximo sábado.

Catequistas do 1º sector preparam 
novo ano catequético
No passado dia 4 
de Outubro, os cate-
quistas do 1º sector 
reuniram-se, a fim de 
tomarem conhecimen-
to das atividades para 
este ano catequético. 
Os catequistas foram 
sensibilizados para a 
necessidade de participarem nas formações progra-
madas para este ano pastoral, quer no Curso de Ini-
ciação de Catequistas, quer na Formação de Adultos, 
bem como nas Conferências Quaresmais. São opor-
tunidade para o seu enriquecimento, que se traduzirá 
numa mais-valia para o desempenho da sua missão. 
Foram também dados a conhecer os conteúdos e o 
calendário para a escola Paroquial de Pais. Recordou-
se a importância dos sacramentos da Eucaristia e da 
Reconciliação para todos os cristãos e sendo esta vi-
vência imprescindível para a evangelização.

Isabel Goucha, Coordenadora do 1º sector
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Reunião de leitores reflecte sobre a Moral Cristã

Início da Catequese na Capela
da Charneca

Começou mais um ano de caminhada, rumo ao Cris-
ma. O grupo deste ano conta com 54 catequizandos. 
No dia 28 de Setembro, foi a apresentação e distri-
buição dos anos pelos respectivos catequistas, tendo 

ficados distribuídos da seguinte forma: 1.º ano com a 
catequista Almerinda Mota Longo, que acumula com a 
coordenação da catequese; 2.º ano com a catequista 
Cláudia Neves; 3.º ano com a catequista Maria Sauda-
de Ferreira; 4.º ano com o catequista Dany Mendes; 5.º 
ano com a catequista Joana Nogueira; 6.º ano com as 
catequistas Etelvina Gonçalves e Maria Teresa; 7.º ano 
com a catequista Lucília Costa; 9.º ano com a cate-
quista Sandra Neves; 10.º ano com o catequista Abílio 
Sintra. A todos desejamos um bom ano de catequese 
e escolar.

A comissão da Capela

Festa de Todos os Santos no
Casal Velho
O dia de Todos os 
Santos é um dia com 
grande significado para  
os cristãos. Pretende-
se destacar todos 
aqueles que de alguma 
forma tiveram um per-
curso de vida bastante diferente do habitual, daquilo 
que normalmente acontece. Ou porque se dedicaram 
aos outros, sofreram pelos outros ou deram a sua vida 
por alguém. Os nossos governantes decidiram tirar do 
calendário o feriado do dia 1 de Novembro. Na aldeia 
do Casal Velho, este ano, comemora-se o dia de To-
dos os Santos no dia 3 de Novembro, com uma grande 
festa: merendeiras, castanhas, sardinhada, tremoços, 
broa doce, vinho e música com o teclista “Graciano Ri-
cardo”. Desta tradição, destaque para as merendeiras 
do Casal Velho. Reza a tradição, segundo testemunhos 
orais dos cidadãos com mais idade ainda vivos, que 
as merendeiras eram confeccionadas e distribuidas 
nesta altura do ano. Um facto que nos leva a pensar 
que se trata de uma tradição secular. Cabe-nos a nós, 
cidadãos desta aldeia, rezar para que nunca faltem 
mordomos e pessoas para continuarem esta festa com 
mais de 100 anos. Os responsáveis pelas almi-nhas 
do Casal Velho convidam a todos os paroquianos de 
Pombal a visitar a festa dia 3 de Novembro.

Paulo Jerónimo

O grupo de leitores da paróquia de Pombal retomou, no 
sábado passado, as suas reuniões mensais com o Pe. 
João Paulo Vaz. Durante o último encontro o pároco 
convidou os leitores a 
reflectirem sobre o tema 
da “Moral Cristã”. Este 
tema faz parte do livro 
de catequeses editado 
pela Diocese de Coim-
bra, no ano passado, 
no âmbito do Ano da Fé. Mas, afinal o que é a Moral 
Cristã? Segundo o pároco, talvez, um dos temas mais 
complexos da Igreja Católica, mas fácil de entender, se 
procurarmos seguir o exemplo de vida de amor de Je-
sus Cristo pela Humanidade. Durante a vida pública de 
Jesus, Ele tentou de várias formas explicar aos judeus 
que a Lei do Sinai, os 10 Mandamentos, não devia 
ser cumprida pela letra, mas pelo espírito. Os judeus 
e os seus chefes nunca perceberam a mensagem e 
condenaram-n’O à morte. Dois milénios depois, os ho-
mens ainda não conseguiram perceber a mensagem 
de Jesus Cristo e continuam a acusar a Igreja de impor 
a sua moral a toda a sociedade. Porém, aquilo que a 
Igreja actual pretende é esclarecer que o “exercício da 
liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo”. 

A Igreja não tem a pretensão de “regular” moralmente 
os comportamentos por sua vontade arbitrária, mas 
porque ela se sente obrigada a isso pela revelação do 
próprio Deus. A vida que Jesus escolheu exemplifica 
bem esta ideia. Jesus sempre cumpriu a Lei e propôs 
o cumprimento dela como caminho da salvação. Mas 
seria a Lei suficiente? Para esclarecer esta dúvida Je-
sus lembra a história do jovem rico que cumpria todos 
os mandamentos da Lei de Deus. Mas, quando Jesus 
sugere ao jovem rico que vendesse tudo para distribuir 
pelos pobres e depois o seguisse, a resposta do rico foi 
negativa. E é na sequência desta história que surge a 

celebre frase: “É mais fá-
cil um camelo passar pelo 
fundo de uma agulha do 
que um rico entrar no Rei-
no dos céus”. A proposta 
de Jesus é uma moral de 
perfeição. Ele coloca em 

primeiro lugar a pessoa. Para se alcançar a perfeição 
moral e a salvação, devemos desprender-nos de todo 
o tipo de “prisões” e viver como Jesus viveu. A próxima 
reunião dos leitores da paróquia de Pombal será no 
primeiro sábado de Novembro, com mais um tema de 
reflexão proposto pela Diocese de Coimbra. 
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13 de Outubro de 2013
XXVIII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (2 Reis 5, 14-17)
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao 
Jordão e aí mergulhou sete vezes, como lhe mandara 
Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra 
como a de uma criança e ficou purificado da lepra. 
Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, 
acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar 
diante dele, exclamou: «Agora reconheço que em 
toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. 
Peço-te que aceites um presente deste teu servo». 
Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que eu 
sirvo, nada aceitarei». E apesar das insistências, ele 
recusou. Disse então Naamã: «Se não aceitas, permite 
ao menos que se dê a este teu servo uma porção de 
terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma 
parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há-
de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros 
deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».

Comentário
A primeira e a terceira leitura deste domingo põem, lado 
a lado, dois estrangeiros que mostram ter uma alma mais 
próxima de Deus do que muitos dos do seu povo. Não foi 
o pertencerem oficialmente ao povo eleito que os salvou, 
mas o saberem abrir-se à palavra de Deus e terem fé n’Ele. 
Para Deus não há estrangeiros e os que são do seu povo 
só aproveitarão de tal situação se viverem da fé.

Segunda leitura (2 Tim. 2, 8-13)
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente 
de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu 
Evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar 
preso a estas cadeias como um malfeitor. Mas a 
palavra de Deus não está encadeada. Por isso, tudo 
suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a 
salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. 
É digna de fé esta palavra: Se morremos com Cristo, 
também com Ele viveremos; se sofremos com Cristo, 
também com Ele reinaremos; se O negarmos, também 
Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, Ele permanece 
fiel, porque não pode negar-Se a Si mesmo.

Comentário
A leitura do Apóstolo começa por um acto de fé na pessoa 
de Jesus Cristo, para passar depois a uma profissão de fé 
no sentido da vida do cristão em comunhão com Cristo. 
Esta leitura é um verdadeiro hino, onde se proclama o 
sentido último da vida cristã, que encontra todo o sentido 
na união ao Senhor Jesus, no seu mistério pascal.

Leitura do Evangelho (Lc. 17, 11-19)
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, 
passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa 
povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. 
Conservando-se a distância, disseram em alta voz: 
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, 
Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». 
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a 
Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos 
pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era um samaritano. 
Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez os que 
ficaram curados? Onde estão os outros nove? Não se 
encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão 
este estrangeiro?». E disse ao homem: «Levanta-te e 
segue o teu caminho; a tua fé te salvou».

Comentário
A atitude fundamental da oração é a acção de graças, porque 
ela supõe no cristão, antes de mais, o reconhecimento do 
que Deus lhe dá e a resposta a esse dom, com o louvor 
agradecido. É precisamente esta atitude espiritual que se 
exprime com a palavra “eucaristia”, o nome da acção de 
graças por excelência.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 15.Out | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

:: 15.Out | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 16.Out | Salão Paroquial - Início da Formação de 
Adultos (21h00)

:: 17.Out | Centro Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

:: 17.Out | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 1º ano 
(21h30)

:: 18.Out | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º Sector (21h30)

:: 18.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 2º e 3º 
anos (21h30)

:: 19.Out | Seminário Maior de Coimbra - 1.sessão 
de Formação no Despertar Religioso - 0-6 anos (das 
10h00 às 17h00)

:: 20.Out | Salão Paroquial - Reunião Geral das 
Comissões das Capelas (15h00)

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.700 exemplares
Distribuição gratuita
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

Esperança

APOIOS:


