
Paróquia celebra
São Martinho

A Paróquia de Pombal está a preparar uma 
festa em honra do seu orago: São Marti-
nho. O padroeiro da paróquia será evocado 
durante uma celebração eucarística pre-
vista para a manhã do próximo dia 11 de 
Novembro, dia de São Martinho e feriado 
municipal. A celebração está agendada 
para as 09h30, na Igreja do Cardal. Porém, 
as festas começam antes. No dia anterior, 
no Pavilhão das Actividades Económicas, 
teremos o Festival de Sopas de São Mar-
tinho. As sopas serão confecionadas por 
algumas Capelas da Paróquia e outras 
entidades aderentes ao projecto. Durante 
a tarde, haverá um convívio popular com 
música e algumas surpresas organizadas 
pelo Município de Pombal. No sábado, 
também os escuteiros do Agrupamento 
674 se associam a esta festa: vão partilhar 
com a comunidade o seu tradicional ma-
gusto. Na segunda-feira, dia 11 de Novem-
bro, as celebrações em honra do padroeiro 
da paróquia e do concelho têm início às 
09h00, com o hastear das bandeiras, em 

frente ao edifício da Câmara Municipal de 
Pombal, seguido da celebração Eucarís-
tica, na Igreja do Cardal. Uma hora depois, 
todos poderão acompanhar a Filarmónica 
Artística Pombalense até ao Teatro-Cine e 
assistir à sessão solene comemorativa do 
Dia do Município. Isto e muito mais poderá 
ser confirmado no cartaz já distribuído. 
Vamos celebrar o nosso padroeiro São 
Martinho de Tours, o santo que se dedi-
cou, com incansável solicitude, à formação 
do clero, à pacificação entre os povos e à 
evangelização.

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
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A arte eterna de 
Deus

Hoje, lendo a passagem do en-
contro de Jesus com Zaqueu, 
veio-me à ideia uma letra de uma 
música, que gostava de aqui 
deixar. Diz assim: “Se pudermos 
compreender que é possível ser feliz, tudo ganhará 
sentido e a vida surgirá. Se entendermos que o amor 
tudo gera, tudo faz, nada existe que nos pare, nada 
impede que vivamos. Nós somos letra escrita pela mão 
do hábil Pai, arte eterna e sempre nova de quem ama 
e nada mais. Se pudermos aceitar que tudo existe por 
nós, nada mais nos restará do que amar e tudo dar. Nós 
somos a forma linda que o nosso Deus escolheu para 
mostrar o Seu rosto, para mostrar o que é amar. Assim 
queiras, assim vivas, seja assim com todos nós. Nada 
mais queiramos ser do que herdeiros deste Pai.” Na 
verdade, em Jesus Cristo, o Filho e nosso irmão, nós 
somos os herdeiros de tudo o que o Pai criou, herdeiros 
de Deus. Tudo o que Ele fez é manifestação do que Ele 
é. Deus é amor e a Sua criação é fruto e prolongamento 
desse amor. E é esta a nossa herança: o amor que tudo 
gera, que tudo faz. Um amor que, quanto mais se divide 
pelos herdeiros, mais cresce em cada um. Esta é uma 
arte eterna que não compreendemos e que nos ultra-
passa. Experimentamo-la, porque participamos desse 
acto criador e colaboramos nele. Parte da herança que, 
em Cristo, recebemos consiste justamente na capaci-
dade de amar com que Deus nos criou. E aqui reside 
o segredo último da nossa felicidade e paz. Quando 
não amamos, morremos; quando pecamos, perdemos 
a paz. E está certo, porque o Deus da vida é o Deus de 
amor. Sem um amor assumido, recebido e manifesta-
do, não há vida, não há paz. O Evangelho insiste nesta 
ideia. O anúncio da boa nova da salvação definitiva em 
Cristo, a certeza da vida eterna, pela vitória sobre a 
morte e pela ressurreição, estão sempre acompanha-
dos pelo mandamento novo que o Filho nos deixou: 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” Disto 
depende o encontro definitivo com Deus e o sentido 
de toda a vida neste mundo. Disto depende também a 
conclusão serena de que sou herdeiro de Deus e des-
tinatário da Sua arte, do Seu amor. Zaqueu quis ver 
Jesus, talvez porque a sua cegueira e o afastamento 
dos outros fossem grandes demais. O encontro acon-
teceu e ele percebeu as suas possibilidades, porque se 
sentiu amado. É uma arte eterna, sem dúvida.

Pe. João Paulo Vaz
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Festa de Todos os Santos no
Casal Velho

No Calendário Litúrgico da Igreja Católica, comemora-
mos, no primeiro dia de Novembro, a grande Solenida-
de de Todos os Santos. Um dia consagrado à honra da-
queles que, em vida, souberam amar a Cristo e a seus 
irmãos, pregando a palavra de Deus e cumprindo Seus 
mandamentos, combatendo o bom combate, comple-
tando a corrida e guardando a fé. Como intercesso-
res nossos no céu, os santos propõem-nos os seus 
exemplos de virtudes, fazendo-se de base e espelho 
para nossas próprias vidas. No domingo a seguir ao 
dia de Todos os Santos, nas alminhas do Casal Velho, 
festeja-se a solenidade, com ofertas de merendeiras, 
sardinhas, vinho, tremoços, azeitonas, broa doce, en-
tre outras coisas. Mais do que a oferta que recebem, o 
mais gratificante é o convívio com outras pessoas e até 
mesmo com 
os nossos 
vizinhos, por-
que por vezes 
não temos 
tempo. Anda-
mos sempre a 
correr a fazer 
as nossas ta-
refas que nos 
esquecemos 
de conviver com eles. Reflictamos um pouco sobre isto 
e convivamos um pouco mais, daqui para a frente, uns 
com os outros.  

Paulo Jeronimo

Reuniões de pais do 2º sector
Realizaram-se, nos dias 24 e 25 de Outubro, duas 
reuniões com os pais dos catequizandos do 2º sector 
de catequese da Paróquia de Pombal. Para o dia 24, 
foram convocados os pais dos 4º e 5º anos e decorreu 
na Igreja do Cardal. No dia 25, foi a vez dos pais do 
6º ano, tendo decorrido no Salão Paroquial. Durante a 
reunião do 6º ano houve algumas orientações para a 
Profissão de Fé. Os dois encontros foram orientados 
pelo Pe. João Paulo. Houve um primeiro momento de 
oração, seguido de um jogo de perguntas-respostas 
feito aos pais sobre os temas que os filhos vão apren-
dendo na catequese. Terminado este tempo, o Pároco 
fez uma pequena reflexão baseada nas anteriores per-
guntas e respostas, que teve como objectivo ajudar os 
pais a sentirem que trazer os filhos à Catequese foi 
uma consequência do compromisso que assumiram no 
baptismo. O Pe. João Paulo referiu que a Catequese é 
um caminho para a a maturidade cristã e para a felici-
dade e todos os pais deveriam querer esta caminhada 
de aprofundamento da fé para os filhos. Apelou ainda 
para que esta não seja uma caminhada só dos filhos, 
mas onde os pais caminhem em conjunto com eles. 

Neste encontro com os pais, foi ainda salientada a im-
portância da Eucaristia na sua relação íntima com a 
Catequese. As duas se complementam e uma sem a 
outra perdem sentido. A Catequese tem que apontar 
para a Eucaristia, e na Eucaristia se deve viver o que 
se aprendeu na Catequese.

Vitor Gonçalves

Missa do Caminho Neocatecumenal
O Caminho Neocatecumenal celebrou, na semana 
passada, a sua Eucaristia, onde se fez presente a im-
portância de entrar vem intimidade com Deus, através 
da oração, e de como todos somos convidados a ser 
humildes. Deus atende sempre o humilde, destacou 
o nosso pároco João Paulo. Ser justo passa por ser 
humilde, o orgulhoso e vaidoso não tem espaço para 
Deus. Jesus, no Evangelho, fala-nos do fariseu, orgu-
lhoso e cheio de si mesmo e do  publicano, que na sua 
humildade se reconhece pecador. O publicano foi em-
bora justificado “com o perdão dos pecados”, o fariseu 
não. Deus não faz acepção de pessoas, porque é amo 
e, no Seu imenso amor, olha para o humilde e acolhe-o 
cheio de compaixão e misericórdia.

Goreti Simões

Pároco de Pombal (en)canta no
aniversário da Filarmónica

O padre João Paulo 
Vaz foi o convidado 
especial da festa 
de aniversário da 
Filarmónica Artísti-
ca Pombalense. O 
pároco de Pombal 
cantou e encan-
tou o público, com 
alguns dos seus temas mais conhecidos, durante um 
concerto que juntou, pela primeira vez, a Banda Jovens 
em Movimento e a Filarmónica Artística Pombalense. 
Recorde-se que a banda Jovens em Movimento é o 

grupo que acom-
panha o padre 
João Paulo Vaz 
nos seus espectá-
culos. O concerto 
realizou-se no 
sábado passado 
no Teatro-Cine de 
Pombal.
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Festa do Acolhimento reuniu mais de 
uma centena de crianças
Humildes e dóceis, mais de uma centena de crianças 
da paróquia de Pombal apresentaram-se à comuni-
dade durante a Festa do Acolhimento. As crianças, que 
este ano entraram pela primeira vez para a catequese, 

foram o centro das atenções das celebrações da Eu-
caristia de domingo passado. Os mais pequenos foram 
apresentados nas celebrações das Capelas da comu-
nidade onde estão inseridos e na cidade, durante a 
celebração que decorreu na Igreja do Cardal. E foi na 
Igreja do Cardal que se concentraram mais crianças, 
cerca de 80, e os respectivos pais, que acompanharam 
os mais novos nesta (nova) fase de um percurso que 
se iniciou com o baptismo. Sempre atentos e muito 
concentrados, os pequenos catequizandos respon-
deram com entusiasmo a todas as questões que o Pe. 
João Paulo Vaz preparou para a Festa do Acolhimento. 
Fiéis ao amor e ao ensinamento de Cristo, as crian-
ças e os pais confirmaram sua disponibilidade para 
continuarem esta caminhada de fé. Para entenderem 
melhor a mensagem que lhes estava a ser transmitida, 
o pároco recorreu às leituras do dia, principalmente do 
Evangelho, centrada na parábola sobre o fariseu e o 
publicano que subiram ao templo para rezar. “Deve-
mos ser como as crianças, dóceis e humildes”, disse. 
E isto para esclarecer como é que o publicano regres-
sou a casa em paz e o fariseu continuou cheio de si 
próprio. Recorde-se que o fariseu era um homem que 
seguia a Lei e cumpria todas as suas obrigações so-
ciais, logo, em seu entender, seria suficiente perante 
Deus. O publicano era o pecador e assumiu, durante 
a sua oração, a sua própria condição e pediu perdão 
pela sua vida de pecado. Jesus Cristo, na altura em 
que contou esta parábola, concluiu que “todo aquele 
que se exalta será humilhado e quem se humilha será 
exaltado”. O Pe. João Paulo esclareceu que a relação 
de humildade deste publicano com Deus é um exemplo 
que devemos seguir na nossa relação com Ele, nas 
nossas relações de amizade e, principalmente, com 
os familiares. O pároco sublinhou a importância do 
diálogo humilde entre as pessoas. Como mensagem 
final e para reterem para sempre nas suas mentes, os 
mais pequenos foram convidados a insistir na oração, 
na humildade, simplicidade, confiança e partilha.

Adoração ao Santíssimo no
Casal Fernão João
O Papa Bento XVI propôs, neste ano, para toda a Igre-
ja, “o Ano da Fé”, tendo em conta a necessidade sen-
tida de uma nova evangelização para a transmissão 
da fé cristã. Durante este ano, a Paróquia de Pombal 
desenvolveu várias acções abordando a temática da 
fé, nomeadamente as Adorações ao Santíssimo. Para 
encerrarmos o Ano da Fé com chave de ouro, o Centro 
de Catequese do Casal Fernão João irá realizar, no dia 
16 de Novembro, sábado, pelas 21 horas, uma hora de 
Adoração ao Santíssimo, com a participação de todas 
as crianças  e jovens da catequese e da comunidade 
em geral. Assim, apelamos a todas as pessoas que 
disponibilizem um pouco do seu tempo e venham ter 
connosco, pois é importante para um cristão expressar 
e viver a sua fé em comunidade.

Teresa Escalhorda

Festa do Acolhimento nos Vicentes
A comunidade dos Vi-
centes conheceu, no do-
mingo passado, os seis 
novos catequizandos do 
1º ano, durante a Festa 
do Acolhimento. As seis 
crianças apresentaram-
se à comunidade du-
rante a Celebração da 

Palavra. Entraram na Cape- la, erguendo os seus 
catecismos, e subiram ao altar para se apresentarem. 
Durante a celebração, o Sr. Manuel Escalhorda, que 
a presidia, lembrou a comunidade que estavam a ce-
lebrar a Festa do Acolhimento e explicou a importância 
deste acto simbólico de saudação às crianças que este 
ano iniciam a sua Catequese.

Festa do Acolhimento na Charneca
No passado dia 
27 de Outubro, 
sete crianças 
do 1º ano foram 
acolhidas pela 
comunidade, na 
Eucaristia. Foi 
a Festa do Acolhimento e do anúncio do Evangelho 
aos mais novos. As crianças viverão um momento de 
testemunho e de amor, revelando que todos somos 
importantes para a construção do Reino de Deus. A 
celebração terminou com a distribuição dos diplomas e 
de uma flor a cada criança. Foi um momento cheio de 
ternura e simplicidade, silêncio e escuta da Palavra de 
Deus, que a todos marcou e enriqueceu. Fica uma pa-
lavra de gratidão aos catequistas e à Filomena Longo, 
responsável pelo coro infantil da nossa Capela, que 
tudo fizeram, para que a Festa do Acolhimento decor-
resse com brilho, para bem de todos.

Sandra Neves
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3 de Novembro de 2013
XXX I Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Sab. 11, 22 – 12, 2)
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão 
de areia na balança, como a gota de orvalho que de 
manhã cai sobre a terra. De todos Vos compadeceis, 
porque sois omnipotente, e não olhais para os seus 
pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o 
que existe e não odiais nada do que fizestes; porque, 
se odiásseis alguma coisa, não a teríeis criado. E como 
poderia subsistir, se Vós não a quisésseis? (...) Mas a 
todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que amais 
a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas as 
coisas. Por isso castigais brandamente aqueles que 
caem e advertis os que pecam, recordando-lhes os 
seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem 
em Vós, Senhor.

Comentário
De novo, a palavra de Deus nos quer convencer do seu 
amor para com os homens, e particularmente para com 
os mais pecadores. Deus não quer que ninguém se perca, 
porque a todos ama. Até a correcção com que nos castiga 
é um modo de nos chamar a Si.

Segunda leitura (2 Tes. 1, 11 – 2, 2)
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus 
vos considere dignos do seu chamamento e, pelo seu 
poder, se realizem todos os vossos bons propósitos e 
se confirme o trabalho da vossa fé. Assim o nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e 
vós n’Ele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor 
Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito 
da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso 
encontro com Ele: Não vos deixeis abalar facilmente 
nem alarmar por qualquer manifestação profética, 
por palavras ou por cartas, que se digam vir de nós, 
pretendendo que o dia do Senhor está iminente.

Comentário
S. Paulo quer corrigir certos rumores sobre a vinda do 
Senhor, que alguns começavam a entender mal. Em 
qualquer caso, a glória que o Senhor há-de encontrar 
neles e eles no Senhor será que Ele, quando vier, os possa 
encontrar dignos da sua vocação cristã.

Leitura do Evangelho (Lc. 19, 1-10)
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a 
atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado 
Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver 
quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia 

vê-l’O, porque era de pequena estatura. Então correu 
mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver Jesus, 
que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao 
local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce 
depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele 
desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. 
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi 
hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, 
Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, 
vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se 
causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro 
vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação 
nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. 
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o 
que estava perdido».

Comentário
A predilecção de S. Lucas pelos pecadores é patente, 
uma vez mais, na passagem que hoje lemos. Com este 
episódio, somos todos convidados a tomar parte na 
mesa do Senhor, particularmente na Eucaristia, com os 
sentimentos de Zaqueu. A salvação também quer entrar 
em nossa casa. Seremos capazes de abrir as portas do 
nosso coração a Cristo, nosso Redentor?

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 05.Nov | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 05.Nov | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

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

:: 06.Nov | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 07.Nov | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

:: 07.Nov | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 08.Nov | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 3º 
Sector (21h00)

:: 08.Nov | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 4º ano (21h30)

:: 09.Nov | Parque Desportivo - Festa de S. Martinho - 
Magusto do Agrupamento de Escuteiros (16h00)

:: 09.Nov | Capela da Sra. de Belém - Eucaristia Verbum 
Dei (18h00)

:: 10.Nov | Parque Desportivo - Festa de S. Martinho - 
Festival da Sopa (12h30)

:: 10.Nov | Capela da Sra. de Belém - Festa de N. Sra. 
do Rosário - Missa (14h00)

:: 11.Nov | Igreja do Cardal - Festa de S. Martinho - 
Missa em honra de S. Martinho (09h30)
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