
Deus é sempre muito 
bom para nós
Com as Festas de Nossa Senho-
ra do Cardal, encerramos solene-
mente o Ano Pastoral, enquanto 
preparamos, já, o próximo, na 
continuidade e na novidade que 
os caminhos que temos feito nos permitem e nos ins-
piram. São muitos os desafios que os nossos tempos, 
o nosso mundo e a nossa Igreja nos deixam. Este con-
tinua a ser um tempo de graça, em que, se nós permiti-
mos, Deus nos manifesta a urgência de um encontro 
pessoal com Cristo e a necessidade de assumirmos 
que somos Seus discípulos, missionários da boa nova 
da salvação e do amor. Um tempo para renovarmos o 
sentido da nossa pertença eclesial e a nossa respon-
sabilidade na Igreja que somos. Cristo nunca nos deixa 
sós. O Seu Espírito está connosco, habita-nos e ilumi-
na-nos, para sentirmos, nos dinamismos e iniciativas, 
toda a força de um Deus-amor que tudo nos dá e que 
nos quer conSigo. O próximo ano será de descoberta 
catecumenal de um Cristo presente e actuante. Que-
remos aprender mais, (re)descobrir a Sua mensagem, 
assumir novos compromissos de vida e de alegria. 
Queremos, como o nosso Papa Francisco nos desafia, 
trilhar caminhos de alegria, de entusiasmo e de fervor, 
para que a nossa vida, para que a vida da Igreja ganhe 
um novo fulgor, na senda de uma santidade e plenitude 
maiores que nos façam sempre apreciar e lutar pelo 
dom da vida e pela consequência da felicidade. Que-
remos paz, equilíbrio, ajustamento. Queremos uma 
vontade forte e assumida. Queremos dizer que vale a 
pena viver e que a Igreja é, realmente, um caminho de 
eternidade. Queremos perceber o que Deus criou em 
cada um de nós e perceber o sentido da nossa vida. 
Queremos confiar um pouco mais. Confiar em Deus, 
para podermos confiar em tudo o que Ele criou (eu 
incluído). Queremos viver agradecidos, reconhecendo 
sempre os motivos para essa acção de graças perma-
nente. Se nós deixarmos, Deus há-de manifestar-Se 
em cada um de nós e o Seu Reino triunfará no meio 
de nós. Queremos perceber que, fora de Cristo, tudo 
se desvanece, tudo fica enublado. Queremos dar uma 
possibilidade de crescermos, de conhecer mais, de 
experimentar, em verdade, o mundo, o tempo, a vida. 
Queremos saber apreciar, para saber continuar. Con-
fiamos às nossas possibilidades e às possibilidades 
de Deus em nós todo o próximo ano. Que Deus nos 
ilumine, para podermos trilhar caminhos de vida e de 
comunhão. Queremos ser Igreja em festa, Diocese e 
Paróquia que caminha em Cristo Jesus. Ámen.

Pe. João Paulo Vaz

Balanço da
Conferência São Vicente de Paulo

A Conferência São Vicente de Paulo de Pombal, na 
sua vertente socio-caritativa e mesmo carismática, 
procura estar atenta ao sofrimento dos mais caren-
ciados e, apesar dos tempos difíceis que correm, tem 
conseguido resultados que respondem aos objectivos 
estabelecidos. Ainda nas vertentes sociológicas e ca-
rismáticas, os Vicentinos sentem a gratidão daqueles 
que auxilia, que são muitos, e o reconhecimento da 
sociedade e órgãos superiores da sociedade São Vi-
cente de Paulo. A Conferência sente um elevado apoio 
das entidades públicas e da sociedade em geral, den-
tro e fora da Igreja, que se revela sempre aberta às 
suas iniciativas. Face aos tempos sociais difíceis que a 
história regista, a actividade da Conferência revela-se 
perfeitamente adaptada às realidades sociais actuais, 
de forma visível e oportuna, respondendo à missão da 
Igreja, no que toca ao seu âmbito de justiça social e a 
preferência pelos mais pobres.

Luis Silva
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Conferência São Vicente de 
Paulo faz balanço

“Padrinhos” para as crianças de 
Nampula

XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o Evangel-

ho, como caminho do encontro pessoal com 
Cristo, único Salvador, e com a Sua Igreja.

BODO DA GENEROSIDADE
Venha saborear iguarias da nossa terra e ajudar 

às obras da Torre da Matriz na Tasquinha da
Generosidade, hoje e amanhã,

no Jardim do Cardal.

Caros leitores do
Boletim “Luz e Esperança”

Este será o último número deste Ano Pastoral, 
pelo que interrompemos a publicação do nosso 
Boletim, até Setembro. Com o início do próximo 

Ano Pastoral, retomaremos a sua publicação 
semanal. Que este possa ser, para todos,

também um tempo de descanso.
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Eucaristia e Procissão das
Festas do Bodo
A imagem de N.ª Sr.ª do Cardal regressa, esta tarde, 
às ruas da cidade de Pombal, para ser venerada pela 
comunidade local e por todos aqueles que acorrem à 
nossa Cidade nestes dias, por ocasião das Festas do 
Bodo. A Celebração da Eucaristia e a Procissão, acom-
panhada pelas tradicionais insígnias das 19 Capelas 
da Paróquia, constituem o momento alto da festa em 
honra de N. Sra. do Cardal. A devoção é antiga e está 

associada a um milagre que permitiu afastar uma ter-
rível praga de gafanhotos que ameaçava a produção 
de cereais da região. Hoje, as solicitações são outras. 
Mas os milagres continuam a ocorrer um pouco por 
todo o lado, principalmente, na vida de todos os que 
mantém bem viva a chama da sua fé. A celebração da 
Eucaristia em honra de N. Sra. do Cardal está agen-
dada para as 17h00, na Igreja do Cardal, seguida da 
Procissão. A celebração será presidida pelo Pe. Nuno 
Santos, da nossa Diocese de Coimbra e, actualmen-
te a fazer doutoramento em Teologia Dogmática, em 
Roma, e responsável também pelo tríduo de prepara-
ção deste dia. Contaremos, também, com a presença 

das entidades civis e militares ao serviço da comunida-
de, no Concelho. As celebrações em honra de N. Sra. 
do Cardal inserem-se nas tradicionais festas anuais do 
Concelho, designadas por Festas do Bodo. Para hoje, 
o programa das festas prevê a realização do Festival 
de Folclore. O festival realiza-se no Jardim do Cardal e 
conta com a participação de grupos oriundos do Douro 
Litoral, Ribatejo, Beira Litoral, Templários e Alta Es-
tremadura. No palco principal das festas, no Largo do 
Arnado, actua esta noite o grupo português, os “Clã”. 
As Festas do Bodo encerram amanhã à noite com a 
actuação de “Slimmy”.

BREVES DA DIOCESE

Retiro De Doentes
O próximo Retiro de Doentes da Diocese de Coimbra 
está marcado para 10 a 13 de Novembro de 2014, em 
Fátima, aceitando-se des¬de já as necessárias inscri-
ções, que devem ser feitas, no Cartório Paroquial ou 
directamente, até 10 de Setembro de 2014. Contactos: 
Isilda Lages isildalages@hotmail. com / 926611830 ou 
Adriana Mesquita: adrianamamesquita@hotmail.com / 
964291624.

Escola de Música Sacra
Encontram-se abertas as inscrições para o ano lecti-
vo 2014-2015 na Escola Diocesana de Música Sacra 
de Coimbra. As inscrições são feitas em ficha própria. 
Mais informações sobre os cursos e sobre os requi-
sitos de inscrição podem ser encontrados no folheto 
infor¬mativo disponibilizado. Sublinha-se que a inscri-
ção é apresentada através da Paróquia. Mais informa-
ções podem ser solicitadas ao Director da EDMS (Pe. 
Dr. Manuel Augusto Frade), para o endereço:
edms.director@gmail; ou para os contactos telefónicos 
indicados na ficha de inscrição. 

Peregrinação a Tuy, Pontevedra e 
Santiago de Compostela
O Secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima 
organiza, uma vez mais, uma peregrinação aos santu-
ários de Tuy, Pontevedra e Santiago de Compostela, 
nos dias 3, 4 e 5 de Outubro. A ideia das peregrinações 
a estes santuários surgiu como um dos projectos da 
Pastoral de Peregrinações do Movimento. O programa 
assentou numa linha de oração e aprofundamento da 
Mensagem de Fátima e engloba três dias de peregri-
nação, com os seguintes momentos: Eucaristia diária; 
rosário meditado em cada dia; tempo de oração na 
capela de Tuy, onde se deu a aparição da Santíssima 
Trindade; reflexão e vivência da devoção ao Imaculado 
Coração de Maria, na Capela da Casa de Pontevedra, 
onde foi pedida esta devoção por Nossa Senhora; lei-
tura e reflexão de cada uma das aparições de Nossa 
Senhora e do Anjo. O Transporte, alimentação e refei-
ções custarão 150€ (se alguém desejar ficar em quarto 
individual serão mais 13€). Contacte o Secretariado 
diocesano do MMF:
92 6611830 / sdmmfatimacoimbra@live.com.pt

Diocese de Coimbra
Alicerçados em Cristo,

formamos uma comunidade de
discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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Crianças de Nampula precisam de “padrinhos”

Campo de Férias do Grupo “Cura D’ars”

Centenas de crianças da região de Nampula, Moçam-
bique, aguardam, ansiosamente, por um “padrinho”. 
Os “padrinhos e madrinhas” das crianças de Nam-
pula, como é conhecido o projecto da Congregação 
das Irmãs de São João Baptista, são uma realidade 
que Pombal conhece bem. Cerca de uma centena de 
membros da nossa comunidade paroquial colaboraram 
com este projecto. Os “padrinhos e as madrinhas” re-
ceberam notícias dos seus afilhados durante o fim-de-
semana passado, através da Irmã Assunção, missioná-
ria em Nampula. A Irmã Assunção reuniu com alguns 
dos “padrinhos” da Paróquia de Pombal e participou 

nas celebrações da Eucar-
istia dominicais, para dar o 
seu testemunho, notícias 
e apelar, uma vez mais, à 
nossa generosidade. A Irmã 
Assunção agradeceu o apoio 
de todos os que colaboram, 
mas… são necessários 
mais. Ainda existem muitas 
crianças que não têm uma 
refeição quente por dia e 
não têm possibilidade de fre-
quentar a escola. E são es-

tas crianças, a maioria órfãs, que todos nós podemos 
ajudar com seis euros por mês (72 euros por ano). Os 
interessados em ser “padrinhos” devem dirigir-se ao 
Cartório Paroquial de Pombal e proceder à sua ins-
crição. A esperança média de vida em Moçambique é 
de 38 a 40 anos de idade. E algumas destas mulheres, 
quando morrem, deixam os filhos ainda pequenos. 

A Congregação 
acolhe, sobretudo, 
estes pequenos ór-
fãos, que reencon-
tram, nesta comu-
nidade de Irmãs, 
uma nova família. 
Durante a sua 
apresentação, a 
Irmã Assunção pro-
curou fazer um retrato da realidade social e económica 
local, marcada pela pobreza e falta de condições habi-
tacionais. As pessoas vivem em frágeis “palhotas”. As 
missionárias procuram, igualmente, ser a “voz de quem 
não tem voz”. As Irmãs defendem os interesses das 
crianças na escola e lutam pelos direitos dos membros 
da comunidade local. A Congregação de Irmãs de São 
João Baptista, com sede em Gouveia, na Diocese da 
Guarda, estão em Nampula desde 1970. Desde o início 
que o objectivo das missionárias é ajudar as crianças: 
cerca de cinquenta por cento da comunidade Moçam-
bicana têm menos de 18 anos. Em cada 3 menores, 
só um vai à escola. “Quando as meninas crescem, têm 
muitas dificuldades em estudar. Depois da 7ª classe há 
poucas escolas e elas têm de sair de casa dos seus 
pais. Nós temos lares para as meninas estudantes. Aí, 
estão protegidas e vão, todos os dias, à escola. No lar, 
aprendem a cozinhar, a limpar, lavar roupa, trabalhar 
no jardim e na horta e tratar dos animais domésticos 
(galinhas, porco, coelhos, etc.). Rezam juntas e vão à 
igreja com as irmãs”, pode-se ler no sítio da comuni-
dade.

Neste campo de férias, falamos sobre os Sacramen-
tos: Sacramento do Baptismo (“chamados à santi-
dade”), Sacramento da Confirmação (“chamados ao 
compromisso”), Sacramento da Eucaristia (“chamados 
à intimidade”), Sacramento da Penitência (“chamados 
à conversão”), Sacramento da Ordem (“chamados à 
Missão”). A comunidade de Pombal 
esteve representada por três jovens: 
David Silva (eu próprio), Rodrigo 
Rodrigues e Vitor Mota. Durante os 
seis dias de realização do Campo de 
Férias, houve dois momentos que me 
tocaram profundamente, como o mo-
mento em que falámos do Sacramen-
to da Eucaristia e do Sacramento da 
Ordem. O Sacramento da Eucaristia 
é um dos sacramentos mais bonitos. Poder comungar 
Jesus, poder ver o Seu Corpo perto de nós é muito 
bom. Como dizia o nosso tema, somos “chamados à 
intimidade”, através deste Sacramento. E todos somos 
chamados. Todos os momentos de oração com Jesus 
são momentos íntimos, para que Ele nos possa tocar 
bem no coração. Sobre o Sacramento da Ordem , re-

flectimos que todos nós temos uma missão. No dia em 
que falámos deste tema, esteve, entre nós, um sacer-
dote, que nos veio contar a história da sua missão e 
do seu chamamento: o Pe. Luís Miranda. O sacerdote 
partilhou connosco como foi chamado por Deus. O Pe. 
Luís Miranda participa, anualmente, em missões no 

Brasil, numa região muito pobre. No 
final da sua exposição, questionei-o 
sobre o que sentiu quando esteve 
junto do Papa Francisco? “O Papa 
Francisco é como um avô, é o nosso 
conforto”, respondeu. A mim, estas 
palavras tocaram-me profundamente, 
pelo entusiamo com que as pronun-
ciou. A determinada altura, fiquei com 
a sensação que o Papa estava junto 

de nós e é muito bom podermos sentir que o Papa 
Francisco é uma referência. E, assim com eu, muitos 
jovens sentem-se motivados a ouvir e escutar o que 
Deus têm para nos dizer, ao longo do nosso caminho. 
É um caminho longo, mas acredito que seja um camin-
ho muito bonito.

David Silva
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Primeira leitura (1 Reis 3, 5.7-12)
Naqueles dias, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão 
durante a noite e disse-lhe: «Pede o que quiseres». Salomão 
respondeu: «Senhor, meu Deus, Vós fizestes reinar o 
vosso servo em lugar do meu pai David e eu sou muito 
novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no 
meio do povo escolhido, um povo imenso, inumerável, que 
não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso 
servo um coração inteligente, para governar o vosso povo, 
para saber distinguir o bem do mal; pois, quem poderia 
governar este vosso povo tão numeroso?». Agradou ao 
Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe: «Porque foi 
este o teu pedido, e já que não pediste longa vida, nem 
riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria 
para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te 
um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes 
de ti nem haverá depois de ti».

Comentário
O maior tesouro é a sabedoria. A sabedoria é o dom de 
saber orientar a vida segundo os critérios de Deus. Mas 
quem tem a peito pedi-la ao Senhor, antes de todos os 
outros bens como fez Salomão? De tal modo agradou 
ao Senhor esta primeira preocupação de Salomão que, 
juntamente com a sabedoria, a única coisa que ele pedira, 
o Senhor lhe deu tudo o mais.

Segunda leitura (Rom. 8, 28-30)
Irmãos: Nós sabemos que Deus concorre em tudo para 
o bem daqueles que O amam, dos que são chamados, 
segundo o seu desígnio. Porque os que Ele de antemão 
conheceu, também os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o Primogénito 
de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os 
chamou; àqueles que chamou, também os justificou; e 
àqueles que justificou, também os glorificou.

Comentário
Deus chamou-nos para nos integrarmos em Cristo. É 
esse o desígnio que Deus tem sobre nós e que se vai 
realizando, progressivamente, até chegar à plenitude, a 
qual só se encontrará na glória celeste. É o que esta leitura 
quer significar com a sucessiva acção de Deus em nós, 
pela qual Ele pretende levar-nos a participar plenamente 
na glória de Cristo.

Leitura do Evangelho (Mt. 13, 44-52)
Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «O reino 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 03.Ago | Cumieira - Eucaristia de acção de graças 
pelo aniversário do Lar da Cumieira (11h00)

:: 09.Ago | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

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

:: 15.Ago | Vicentes - Festa de N. Sra. da Assunção - 
Missa e Procissão (11h30)

:: 15.Ago | Igreja Matriz - Casamento (14h00)

:: 15.Ago | Charneca - Festa do Sagrado Coração de 
Jesus - Missa e Procissão (15h00)

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

:: 17.Ago | Igreja Matriz - Casamento (14h00)

:: 30.Ago | Igreja Matriz - Casamento (12h30)

:: 07.Set | Casal Fernão João - Festa de N. Sra. das 
Dores - Missa e Procissão (14h00)
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dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num 
campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e 
ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e 
comprou aquele campo. O reino dos Céus é semelhante a 
um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar 
uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e 
comprou essa pérola. O reino dos Céus é semelhante a 
uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie 
de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, 
sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que 
não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo: 
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a 
lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de 
dentes. Entendestes tudo isto?» Eles responderam-Lhe: 
«Entendemos». Disse-lhes então Jesus: «Por isso, todo o 
escriba instruído sobre o reino dos Céus é semelhante a 
um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e 
coisas velhas».

Comentário
Com três parábolas, a do tesouro escondido no campo, a 
do negociante de pérolas e a da rede lançada ao mar, o 
Senhor ensina-nos o caminho da sabedoria para encontrar 
o reino dos Céus, como fará o “escriba bem avisado”, de 
que também nos fala a leitura.


