
Pais convidados a assumir a 
formação cristã dos filhos

Porque é que os pais colocam um filho na 
catequese? Porque assumiram esse com-
promisso no dia do seu baptismo. Esta é 
a respostas mais evidente. Porém, não é 
a única resposta que devemos dar, sem-
pre que somos questionados sobre a im-
portância da catequese na vida dos nossos 
filhos... Porque queremos a sua felicidade: 
esta, sim, é a resposta que devemos dar 
no momento da decisão. A mensagem é 
clara e foi amplamente difundida, durante a 
reunião de pais do 3º Sector da Catequese 
da Paróquia de Pombal. O encontro reali-
zou-se, na semana passada, na Igreja do 
Cardal, e foi orientada pelos responsáveis 
do Sector e pelo pároco. O Pe. João Paulo 
esclareceu, mais uma vez, a importância 
da formação moral e cristã das crianças e 
jovens. “Os pais precisam da escola para 
dar formação académica aos filhos, porque 
sentem que não têm competências nessa 
área. Com a catequese é a mesma coisa: 
confiam-nos aos catequistas, para lhes dar 
a formação cristã que a Igreja propõem”, 
disse. Questionado sobre a obrigatoriedade 

da participação dos catequizandos na Eu-
caristia, o pároco respondeu: “Catequese 
sem Eucaristia não é Catequese”. O Pe. 
João Paulo assumiu, este ano, o problema 
e decidiu combate-lo pela raiz, por enten-
der que os jovens estão a perder hábitos 
importantes. As pessoas não podem, nem 
devem, dizer que são católicos sem par-
ticipar na vida da comunidade. A concluir, o 
pároco admitiu que prefere perder catequi-
zandos a manter este sem sentido que em 
nada os ajuda. “Ou somos ou não somos”, 
concluiu. O encontro dos pais dos jovens 
entre o 7º e o 10º ano registou uma grande 
adesão e riqueza de testemunhos de vida.
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A nossa meta
é a vida definitiva

O encontro pessoal com Jesus 
Cristo tem sido, para os cristãos, 
e sê-lo-á sempre, o ponto de 
partida e condição para a vivên-
cia de uma fé sólida e perseve-
rante, capaz de nos ajudar a encontrar sentido para a 
nossa vida e de nos levar mais longe, para além de 
nós próprios. Deus insinua-se, especialmente, nesta 
abertura ao transcendente que humanamente nos ca-
racteriza. Temos necessidade de dar um sentido maior 
à nossa vida e de responder ao que não sabemos, mas 
sentimos vivo em nós: de onde venho, o que me es-
pera, o porquê de tudo o que sou e do que me rodeia, 
entre tantas outras perguntas. Cristo vem trazer-nos 
respostas, mas que só entenderemos e assumiremos 
se aceitarmos a fé como riqueza constituinte da nossa 
identidade. Devemos dizer que o encontro pessoal com 
Cristo provoca e dinamiza a nossa fé, mas também 
que a fé nos faz procurar esse encontro. Diz o nosso 
Bispo, na introdução à caminhada de Advento proposta 
para este ano a toda a Diocese, que o Povo de Deus 
é convidado a “entrar em maior profundidade na espiri-
tualidade cristã, que tem por centro o encontro pessoal 
com Cristo por meio da Sua Palavra”. Se não guarda-
mos tempo para este encontro, se não nos motivamos 
a conhecer Jesus Cristo e a Sua proposta radical de 
salvação, então sujeitamo-nos a viver a nossa vida na 
limitação com que ela se nos apresenta neste mundo. 
Cristo está no mundo, mas reina sobre o mundo. Ele 
está acima das nossas estruturas e dá-lhes sentido 
em Si mesmo. Quanto mais conhecemos este Se-
nhor eterno e poderoso, mais nos conhecemos a nós 
e às estruturas que nos assistem e envolvem. E mais 
iluminado se torna o nosso caminho, porque então re-
conhecemos, em Cristo, que fomos criados, não para 
este mundo, como meta final, mas para um novo céu 
e uma nova terra, para uma vida definitiva. É para esta 
meta final da felicidade plena que Deus nos conduz. É 
para o garantir em nós que Cristo vem, assumindo e 
santificando a nossa humanidade. A vida definitiva é o 
horizonte que os nossos olhos contemplam, em cada 
dia da nossa caminhada neste mundo, e faz nascer em 
nós a esperança. E da esperança brotam a coragem e 
a determinação para enfrentar as adversidades e lutar-
mos pelo advento do Reino de Deus. No encontro com 
Cristo actualizamos renovadamente o caminho.

Pe. João Paulo Vaz
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Festa das merendeiras no Casal Velho
A festa das merendeiras, no Casal Velho, realizarou-
se no início deste mês, com a participação de muitas 
pessoas, algumas de bastante longe. Foi com muito 
carinho que as recebemos, esperamos por elas no pró-
ximo ano. Como reza a tradição, foram distribuídas as 
merendeiras. Os visitantes ainda foram brindados com 
sardinha assada, castanhas, broa doce, tremoços e vi-
nho. O andor, que estava composto por bolos de ferra-
dura e de coco e as belíssimas flores de papel, que não 
se vêm em muitos lugares, das quais recebemos mui-
tos elogios, foram a grande atracção. Os responsáveis 
pelas alminhas e a mordoma desta festa agradecem a 
todos os que colaboraram e ajudaram para que este 
evento se realizasse e fosse um enorme sucesso. Os 
responsáveis pelas alminhas todos os meses mandam 
celebrar uma missa pelas almas do purgatório.

Paulo Jerónimo

Cruz Vermelha oferece peditório à 
Conferência São Vicente de Paulo
A Cruz Vermelha Portuguesa promoveu, durante o fim-
de-semana passado, um peditório de alimentos e bens 
essenciais, junto dos supermercados. Em Pombal, a 
organização ofereceu uma grande parte dos bens re-
colhidos à Conferência São Vicente de Paulo. Uma 
oferta que os Vicentinos muito agradeceram, porque 
permite fazer face às muitas solicitações que lhe che-
gam todos os meses. No último sábado de cada mês, a 
Conferência distribui centenas de cabazes, com alguns 
dos principais bens alimentares necessários à subsis-
tência humana. O número de pedidos têm aumentado 
muito, em virtude da situação económica que o país 
atravessa e o consequente aumento do desemprego. 
Os Vicentinos tem conseguido responder aos pedidos, 
um pouco graças à colaboração de entidades como a 
Cruz Vermelha, o Banco Alimentar e de muitos cida-
dãos anónimos que colaboram de forma desinteressa-
da neste grande projecto de solidariedade. A Conferên-
cia São Vicente de Paulo ainda procura dar respostas 
a outras necessidades, como o vestuário, calçado e, 
em situações pontuais, também ajuda as famílias a pa-
gar a renda da casa, água e electricidade.

Verbum Dei prossegue
a sua caminhada em Pombal

Os missionários 
da Verbum Dei e o 
Grupo de Jovens da 
Paróquia de Pom-
bal “Passo a Passo” 
continuam a sua ca-
minhada na fé. No 

sábado passado, teve lugar a Eu- caristia Verbum Dei, 
na Capela de N. Sra. de Belém, o espaço cedido pela 
paróquia, para os encontros mensais entre os missio-
nários, os jovens e a comunidade de Pombal. Aliás, es-
tas celebrações estão abertas a todas as pessoas que 
manifestem o desejo em participar e conhecer melhor 
a família Verbum Dei. A Eucaristia de sábado passa-
do foi antecedida por uma formação de animadores, 
orientada pelo Pe. Félix. O dia de trabalho encerrou 
com a celebração. Sempre animado, o Pe. Félix ana-
lisou a leitura do Evangelho, que falava da viúva que 
casou com os sete irmãos sem deixar descendência. 
No paraíso, de quem seria 
ela esposa? O matrimónio 
pertence a este mundo. Na 
vida eterna seremos todos 
irmãos. Num tom brincalhão, 
o Pe. Félix esclareceu que 
seria muito aborrecido con-
tinuarmos a desenvolver as 
mesmas actividades da vida 
terrena. Nós morremos para esta vida e iniciamos uma 
fase nova de felicidade junto do Pai. “A nossa vida é a 
infância da eternidade”, disse. Pegando no exemplo da 
construção de uma casa, o Pe. Félix lembrou o proces-
so de edificação de uma parede. Para se construir uma 
parede, colocam-se umas calhas em madeira ou outro 
material mais frágil e enche-se de betão para fortificar 
a construção. Depois de alcançar a solidez necessária, 
as calhas são retiradas e o que é que fica? Uma pare-
de resistente. Assim somos nós: frágeis, mas fortes in-
teriormente. E, um dia, as nossas calhas também irão 
cair por terra e o coração (a nossa parede de betão) irá 
resistir e alcançar a felicidade eterna. O próximo en-
contro dos missionários da Verbum Dei realiza-se no 
dia 14 de dezembro, na Capela de N. Sra. de Belém.

Banco Alimentar em Pombal
O Banco Alimentar vai acontecer novamente, no fim-
de-semana de 30 de Novembro e 01 de Dezembro. 
A campanha vai acontecer no Intermarché, no Pingo 
Doce (Shopping), no Pingo Doce (GNR), no Lidl, no 
Minipreço, no Ulmar e no Continente. É necessário es-
tar 10 minutos antes do início do turno. A tarefa é muito 
simples: entregar, com simpatia, um saco de plástico 
e apelar à generosidade da pessoa. Para fazer a ins-
crição, enviar um email, com o nome, idade, paróquia, 
contactos telefónicos e email, para pastoraljuvenilpom-

bal@gmail.com, até ao dia 22 de Novembro de 2013. 
No dia 16 de Novembro haverá, pelas 18h00, no Salão 
Paroquial de Pombal, uma reunião com Voluntários do 
Banco Alimentar de Leiria, para tirar as dúvidas e para 
fazer a inscrição pessoalmente, para quem o desejar. 
Este voluntariado é para maiores de 15 anos, poden-
do ser conversadas as excepções de jovens com 14 
anos. Para qualquer dúvida e mais informações, tam-
bém sobre os turnos possíveis, contactar pelo email 
pastoraljuvenilpombal@gmail.com ou pelo número 
912514040 (Francisco Santos).

Pastoral Juvenil de Pombal
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São Martinho e a Paróquia de Pombal

São Martinho festejado em Pombal
Desde a década de 60 que o município de Pombal ins-
tituiu, como feriado municipal, o dia de São Martinho. 
Os autarcas da altura escolheram esta data por ser o 
padroeiro da paróquia. Durante muitos anos, houve 
várias tentativas para colocar no calendário religioso 
da então vila de Pombal uma festa em honra deste 
santo. Mas, as tentativas sabiam sempre a pouco. As 
festas não tinham a dimensão desejada, ou mesmo, a 
dimensão que o padroeiro da paróquia merecia. Este 

ano, também por 
vontade assumida 
pelo Conselho Pas-
toral Paroquial, sur-
giu uma nova tenta-
tiva que acabou por 
surtir efeito e foi um 
enorme sucesso, a 

avaliar pela forte adesão da comunidade. No domingo, 
realizou-se o Festival de Sopas de São Martinho. Vinte 
e três sopas diferentes, confe-
cionadas por Capelas e restau-
rantes, foram saboreadas por 
mais de cinco centenas de pes-
soas. Na segunda-feira, feriado 
municipal, o Município integrou 
as cerimónias religiosas no seu 
programa e o santo foi evocado 
durante uma Eucaristia presidida 
pelo Pe. João Paulo Vaz e concelebrada pelo Pe. Ma-
nuel Caetano. Os autarcas locais participaram nesta 

A própria história local remete-nos para a importância 
e a vocação crescente que a paróquia de São Mar-
tinho deteve ao longo dos anos, levando 
mesmo à anexação de todas as outras do 
cimo da vila, Santa Maria do Castelo e 
São Pedro, antigas matrizes de Pombal. 
Porém, ao contrário do que hoje sucede, 
a data estabelecida para o feriado munici-
pal era o dia 24 de Junho. Sabe-se que 
naquele dia não se realizavam quaisquer 
festas tradicionais, limitando-se as fes-
tividades joaninas às “fogueiras” ou os 
bailes. Deste modo, em 1954, o Corpo 
Administrativo da Câmara, no qual era 
presidente o Dr. João Augusto dos Santos 
Simões Rocha, tentou alterar a data do feriado para 
outro dia que contivesse aquela condição. Na verdade, 
as Festas do Bodo apresentam uma tradição, não só 
local como também regional, de alguns séculos, que 
de ano para ano vêem crescendo em brilho e na con-
corrência de visitantes de toda a região. Este terá sido 
o argumento em prol da fixação do feriado municipal 
para a segunda-feira do Bodo, imediata ao último do-
mingo de Julho, por se lhe afigurar que esse dia re-

unia os requisitos exigidos pelo preceito contido na 
legislação de 1952. Mas, pelo que se pôde constatar, 

esta terá sido uma batalha árdua, que três 
anos mais tarde, em 1957, continuava por 
concretizar. Somente em 1966, já no ex-
ecutivo do Sr. Francisco Menezes Falcão, 
se renovam diligências no sentido de insti-
tuir nova data para o feriado municipal. E 
assim, numa concertação com o Grémio 
do Comércio de Pombal, é deliberado es-
colher o dia 11 de Novembro, por ser o dia 
consagrado pela Igreja a São Martinho, 
padroeiro da freguesia de Pombal. Assim, 
o dia de São Martinho é invocado nas 
cerimónias religiosas e o seu espírito de 

solidariedade lembrado, quanto mais não seja, através 
do relato do episódio da partilha da sua capa com um 
mendigo; mas de resto, e por todo o lado, as pessoas 
andam absorvidas nas actividades mencionadas nos 
provérbios sobre este dia, onde não falta os tradicio-
nais magustos e bailes populares, tão próprios desta 
época do ano que chama à memória e ao paladar as 
castanhas e a água-pé.

Nelson Pedrosa

(continuação do número anterior)

cerimónia, acom-
panhada pela Fi-
larmónica Artís-
tica Pombalense. 
Durante a Euca-
ristia, o Pe. João 
Paulo lembrou a conversão de São Martinho como 
um exemplo de vida a seguir, principalmente no tempo 
presente, em virtude dos problemas sociais que o país 
atravessa. Na prática, também nós somos convida-
dos a iluminar e dar 
sentido à nossa vida 
através de gestos de 
caridade e de amor, 
como São Martinho 
fez quando dividiu a 
sua capa com o men-
digo cheio de frio. Jesus Cristo faz-se presente nos 
mendigos e é nesta simplicidade, no facto de sermos 

capazes de nos entregar nas coisas mais 
simples do quotidiano, que encontramos 
sentido na nossa vida. “Devemos ser ca-
pazes de deixar marcas no coração das 
pessoas”, disse. A encerrar, o Pe. João 
Paulo esclareceu que a origem do termo 
capela está associada à metade da capa 
de São Martinho: uma parte do todo e o 
sentido da unidade na caridade. Uma boa 

razão para manter ou, se possível, aumentar ainda 
mais a nossa veneração por São Martinho.



e
         Luz

Esperança 17 Novembro 2013

17 de Novembro de 2013
XXXIII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Mal 3, 19-20a)
Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha; 
e serão como a palha todos os soberbos e malfeitores. 
O dia que há-de vir os abrasará – diz o Senhor do 
Universo – e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas 
para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de 
justiça, trazendo nos seus raios a salvação.

Comentário
O profeta anuncia o “Dia do Senhor”, expressão que na 
Bíblia significa uma intervenção especial de Deus, por 
vezes de castigo, mas sempre em ordem à salvação. 
Nesta leitura, o Dia do Senhor apresenta-se como dia de 
castigo, “ardente como uma fornalha”, para os ímpios; mas 
para os justos, para os que temem o nome do Senhor, esse 
dia verá brilhar o “Sol da Justiça”, que traz “a salvação nos 
seus raios”. O “Sol da Justiça” é finalmente Jesus Cristo.

Segunda leitura (2 Tes. 3, 7-12)
Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não 
vivemos entre vós na ociosidade, nem comemos de 
graça o pão de ninguém. Trabalhámos dia e noite, com 
esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum 
de vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas 
quisemos ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda 
estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: 
quem não quer trabalhar, também não deve comer. 
Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, 
sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em 
futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, 
em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem 
tranquilamente, para ganharem o pão que comem.

Comentário
A consciência que os cristãos têm do fim dos tempos e da 
vida futura em nada os deve afastar de olharem para esta 
vida com interesse, entregando-se ao trabalho de cada dia, 
porque continua a ser verdade que cada um há-de comer o 
pão com o suor do seu rosto. Os Tessalonicenses, julgando 
próxima a vinda do Senhor, não estavam a entender isto 
muito bem.

Leitura do Evangelho (Lc. 21, 5-19)
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo 
estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. 
Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que 
estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será 
destruído». Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, quando 
sucederá isto? Que sinal haverá de que está para 

acontecer?». Jesus respondeu: «Tende cuidado; não 
vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome 
e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está próximo’. Não 
os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, 
não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam 
primeiro, mas não será logo o fim». Disse-lhes ainda: 
«Há-de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. 
Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, 
fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e 
grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-
vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-
vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à 
presença de reis e governadores, por causa do meu 
nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende 
presente em vossos corações que não deveis preparar 
a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que 
nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou 
contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, 
irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns 
de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome; 
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela 
vossa perseverança salvareis as vossas almas».

Comentário
Jesus anuncia a ruína de Jerusalém, e previne os seus 
discípulos contra os falsos profetas, os falsos rebates com 
que muitos os pretendiam arrastar. Anuncia-lhes que eles 
terão certamente muito a sofrer, mas promete-lhes a sua 
assistência até ao fim e será no fim que se encontrará a 
plenitude da salvação.

Liturgia da Palavra

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

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

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

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

:: 22.Nov | Salão Paroquial - 1ª Sessão Arciprestal de 
Formação de Leitores (21h00)

:: 24.Nov | Sé Nova - Eucaristia Solene de 
Encerramento do Ano da Fé (17h00)
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Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.800 exemplares
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APOIOS:

ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ
24 de Novembro de 2013

Eucaristia Solene, na Sé Nova, às 17h00

Assembleia dos Ministros Leigos
(da Comunhão, da Palavra e das Exéquias)

Auditório da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, às 14h30


