
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Seguir Jesus Cristo, 
ser cristão
As primeiras acções de Jesus, 
no início da Sua vida pública, 
quando inicia esse tempo de 
acolhimento, presença, ensino, 
comunhão, tudo em favor dos 
Seus irmãos, são o convite à conversão e o chama-
mento dos dicípulos. Jesus chama e convida: “vinde 
comigo”. Quando o diz, o Senhor não se fica só pela 
tonalidade de convite, mas imprime, neste chamamen-
to, a marca de mandamento: é essencial ir com Cristo 
e aceitar que não há outro caminho que nos comuni-
que a vida de Deus; neste sentido, havemos sempre 
de responder com o sim, “obedecendo”. O que nos 
é pedido, então, é a escuta, a decisão e a atitude. E 
sem atrasar a resposta, como os primeiros discípulos: 
“eles deixaram as redes imediatamente” (Mt. 4, 20). 
Jesus quis realizar a obra da salvação, mas não sozi-
nho. Desde logo, constituiu um grupo de amigos, de 
discípulos, para andarem conSigo, por toda a Galileia 
(cf. Mt. 4, 23), para aprenderem conSigo, para conhe-
cerem o Evangelho do Reino, que Jesus pregava e 
eles haveriam de pregar também. Ser cristão significa 
seguir Jesus, seguir o Mestre. Só Ele tem palavras 
de vida eterna, só Ele dá testemunho do Pai e pode 
gerar, para o Pai, um povo de Filhos, de irmãos, de 
amigos. Por isso, ser cristão significa seguir, não um 
conjunto de ideias, um sistema de valores ou de pen-
samento, uma ideologia, mas uma Pessoa. Ser cristão 
é identificar-se com Cristo e permanecer no Seu amor. 
Fomos e somos chamados, não para algo, mas para 
Alguém. O nosso vínculo com Cristo tem de ser, por 
isso, íntimo, profundo, essencial, vital. A finalidade é 
que nos tornemos d’Ele e passemos a fazer parte dos 
Seus, participando da Sua missão. E, quando estamos 
vinculados intimamente com Jesus, participamos da 
vida do Pai, visceralmente. Assumimos, então, ser for-
mados ou formarmo-nos para assumir o estilo de vida, 
os critérios, as motivações de Jesus. Aceitamos, tam-
bém, a mesma sorte de Jesus e a Sua missão de reno-
var todas as coisas, com alegria, entusiasmo, ardor 
apostólico. Passamos, então, a ser verdadeiramente 
discípulos, inaugurando, definitivamente, a condição 
de filhos no Filho, irmãos de Jesus, partilhando, com 
Ele, a vida que vem do Pai. Seguir Cristo pela fé, com 
o coração e com a vida, é a vocação do cristão. Cristo 
chama, faz-Se, para nós, o caminho, o modelo, a meta 
e torna-Se a fonte da graça, recapitulando em Si todas 
as coisas. Nós também. Cabe-nos a nós o acolhimen-
to, a resposta e o seguimento, reconhecendo sempre 
o Seu amor. É na Igreja e como Igreja que tudo isto 
acontece: a Igreja de Jesus Cristo e dos que n’Ele 
crêem, dos que O seguem e O amam.

Pe. João Paulo Vaz

Sopas aquecem São Martinho
em Pombal
O Festival das Sopas 
de São Martinho está 
de regresso, desta vez 
à Expocentro, já no 
próximo domingo, dia 9 
de Novembro. O sucesso do evento do ano passado 
deixou muitas pessoas com “água na boca”. O sabor 
da grande diversidade de sopas apresentadas foi de tal 
forma inesquecível que a organização decidiu repetir 
o evento. O Festival das Sopas insere-se nos festejos 
do padroeiro da Paróquia: São Martinho. Neste ano, 
have-rá uma novidade acrescida: por proposta do Con-
selho Pastoral Paroquial, foi decidido associar a este 
tempo de festa o Dia da Família Paroquial. Assim, toda 
a paróquia irá comemorar a data com uma celebração 

da Eucaristia, tam-
bém na Expocentro. 
Está agendada para 
as 11h00. Neste dia, 
não há celebrações 
nas Capelas nem 
na Cidade. Toda a 
família paroquial irá 

unir-se numa única celebração. Segue-se a prova das 
sopas. A organização prevê que a oferta seja ainda 
mais diversificada que a do ano passado e promete 
sopa para todos. Durante o Festival, está prevista uma 
tarde cultural, organizada pelo Município de Pombal. O 
dia termina com um concerto do Pe. João Paulo Vaz, 
na Igreja do Cardal, às 21h00. O dia de São Martinho 
foi instituído, na década de 60, como o dia dedicado a 
todos os pombalenses. O feriado municipal foi criado 
nesta época por sugestão das entidades religiosas e 
civis. A escolha da data deveu-se ao facto do São Mar-
tinho ser o padreiro da Paróquia.

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
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Formação de Adultos “explora” 
Catecismo da Igreja Católica
Teve início, na passada quarta-
feira, o 2º ano da Formação Sis-
temática de Adultos, orientada 
pelo Pe. João Paulo e dirigida a 
todos os adultos do Arciprestado 
de Pombal. A formação, que teve 
início no ano passado, com o 
Catecismo da Igreja Católica, irá 
continuar a “explorar” este mara-
vilhoso documento que resultou 
do Concílio Vaticano II. Para este 
ano, o Pe. João Paulo conta com 85 formandos: 68 
alunos que já tinham frequentado o ano transacto e 17 
que se inscreveram pela primeira vez. A primeira ses-
são serviu para fazer uma breve síntese da formação 
do ano passado e apresentar o programa previsto para 
este ano. Inspirado na “Vida em Cristo”, o Pe. João 
Paulo Vaz lembrou a importância dos 10 mandamen-
tos da Lei de Deus. Eles devem fazer parte do nosso 
programa de vida diário mas serão suficientes? Jesus 
Cristo veio esclarecer os judeus e todos os seus se-
guidores que a Lei deve ser cumprida mas deve ser 
complementada pelas Bem-Aventuranças. Deus não 
se impõem mas propõem um caminho que nos pode 
levar à salvação. E como é que nós sabemos distin-
guir o certo do errado? É a através da nossa própria 
consciência. É ela que nos diz o que devemos fazer. O 
pecado é um corte com Deus. Para exemplificar, o Pe. 
João Paulo usou a imagem das marionetas. Em termos 
comparativos, o homem é como uma marioneta que 
Deus ajuda a caminhar. Sempre que o homem rebenta 
uma corda, pelo pecado, fica coxo e a sua caminha-
da torna-se mais difícil. Jesus Cristo, quando morreu 
por todos nós, para nos salvar desse pecado, veio dar 
um novo nó no baraço que nos ligava a Deus e como 
qualquer nó isso aproximou-nos ainda mais do Cria-
dor. Jesus Cristo veio aproximar-nos de Deus e isso 
tem em nós implicações muito fortes, que nos obrigam 
a sermos mais generosos e a participar mais na vida 
social. As formações de adultos realizam-se todas as 
quartas-feiras, à noite, no Salão Paroquial.

Grupo de Acompanhamento 
Vocacional prepara

Semana de Oração pelos Seminários
No dia 25 de Outubro, pelas 19 horas, reuniu, no Car-
tório Paroquial, o Grupo de Acompanhamento Vocacio-
nal (GAV) da nossa Paróquia, com o intuito de começar 
a trabalhar na preparação da Semana de Oração pelos 

Seminários na 
nossa Paróquia, 
este ano sob o 
tema “Servido-
res da Alegria do 
Evangelho”, que 
decorrerá entre 
os dias 9 a 16 de 
Novembro, bem 
como na respec-

tiva Vigília, que acontecerá nessa semana, no dia 13, 
pelas 21h00, na Igreja Matriz. Foi também apresentada 
uma proposta de oração para cada dia da Semana dos 
Seminários e reservada uma intenção nas Eucaristias 
da mesma. Para além disso, sugeriu-se que se estabe-
lecessem contactos com os antigos pré-seminaristas 
da paróquia de Pombal, na tentativa de reuni-los com 
os actuais pré-seminaristas, num encontro anual com 
data a definir. A Semana de Oração pelos Seminários é 
sempre uma oportunidade para podermos reservar as 
nossas intenções particulares e comunitárias às casas 
de formação daqueles que, um dia, serão chamados 
a serem pastores das nossas comunidades cristãs. 
Mais do que rezarmos pelo espaço em si, devemos 
ter presente os jovens rapazes que o frequentam, pois 
são eles as pedras vivas do edifício que, por si só, 
não tem a sua razão de ser. Neste momento, a nossa 
Diocese de Coimbra tem sete seminaristas a frequen-
tarem o Seminário Maior do Porto, um deles do con-
celho de Pombal, mais precisamente da paróquia da 
Redinha. Como diz o nosso bispo D. Virgílio Antunes, 
que também é Presidente da Comissão Episcopal das 
Vocações e Ministérios, na sua mensagem para essa 
semana: “Enquanto enviado ao mundo, [o padre] tem 
por missão sintonizar com todos os homens e mulhe-
res, assumir as suas dores e acolher as suas alegrias, 
para as oferecer àquele que renova todas as coisas”. 
Rezemos por todos eles, para que se preparem cada 
vez melhor, intelectual e espiritualmente, para serem 
pastores segundo o Coração de Jesus.

Pedro Simões

Reunião de pais do 2º sector
O início deste novo ano de catequese está a decorrer 
um pouco por toda a Paróquia, com reuniões de pais. 
No 2º Sector, realizaram-se dois encontros. Um para o 
4º e 5º anos e outro para o 6º ano. Presididas e coorde-
nadas pelo nosso Pároco, Pe. João Paulo, tendo como 
tema “A Catequese no contexto da Evangelização” e 
como pano de fundo o Plano Pastoral Diocesano, fo-
ram apresentados aos pais os quatro objectivos deste 
Plano e a importância da catequese na vida prática 

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

de cada um: 1º- proporcionar o encontro pessoal com 
Cristo (não se ama quem não se conhece); 2º- criar 
o dinamismo de discipulado missionário  (depois de 
ter conhecido a Cristo, quero dá-lo a conhecer aos 
irmãos); 3º- criar nos cristãos “sentido de pertença” 
eclesial (sentir-se parte integrante da comunidade cris-
tã); 4º- fomentar a corresponsabilidade pastoral (todos 
somos responsáveis pela vida da comunidade). A ter-
minar, foram dadas as orientações práticas sobre as 
actividades propostas para os anos em questão.

Vitor Gonçalves
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Festa do Acolhimento nos Vicentes
Quatro crianças, com cerca de sete anos, foram aco-
lhidas, no domingo passado, pela comunidade dos Vi-
centes. As crianças, que, neste ano, frequentam o 1º 
ano de Cate-
quese, entra-
ram na Cape-
la, em cortejo, 
acompanha-
das pelo Sr. 
Pe. Américo, 
que presidiu à 
celebração. O 
acolhimento 
destas crian-
ças é um momento de festa para a comunidade local 
e, principalmente, motivo de orgulho da sua catequista 
Conceição Eusébio. Durante a celebração, o Pe. Amé-
rico salientou a importância do dia festivo que a co-
munidade estava a celebrar, porque, no fundo, estava 
a testemunhar o início de uma caminhada de fé, que 
irá acompanhar aqueles jovens a vida toda. No final, 
os quatro catequizandos receberam, finalmente, a pro-
metida Caderneta e a respectiva pagela comemorativa 
da Festa do Acolhimento. Este momento foi um dos 
mais emotivos da celebração, porque as crianças fo-
ram chamadas, uma a uma, ao Altar, para receber, das 
mãos do sacerdote, a sua primeira caderneta.

Gilberto Neves

Festa do Acolhimento no Casal 
Fernão João
Foi com muita ale-
gria que os meni-
nos do 1º ano de 
catequese do Ca-
sal Fernão João 
fizeram a Festa do 
Acolhimento. Meni-
nos que vão conhecer o maravilhoso percurso da vida 
de Jesus. “Deixai vir a mim as criancinhas”, assim dizia 
Jesus. A Capela do Casal Fernão João celebrou esta 
festa com sete crianças que se preparam para uma 
longa caminhada de fé pela vida.

Cristina Silva

Crianças do 1º ano foram acolhidas 
pela comunidade de Pombal
A comunidade paroquial que habitualmente, ao domin-
go, participa na celebração da Eucaristia das 10h30 
conheceu as 74 crianças que frequentam a catequese 

pela primeira vez, 
na cidade de Pom-
bal, e ainda nove 
crianças da Valdeira 
e quatro do Pinhei-
rinho. As referidas 
Capelas decidiram 
associar-se a esta 
celebração, onde 

a alegria das crianças contagiou todos os presentes. 
“Estamos habituados a procurar Deus nas grandes 
coisas da vida, boas ou menos boas, e esquecemo-
nos de que a Sua presença também se manifesta nos 
aspectos mais simples do nosso quotidiano”, esclare-
ceu uma das catequistas do 1º ano. “Vamos viver um 
desses momentos! Deus escolheu o brilho dos olhos 

das nossas crianças para chegar até nós e nos ilumi-
nar”, continuou. Seguiu-se o momento solene de apre-
sentação oficial de todas as crianças, que subiram ao 
altar e, junto do Pe. João Paulo, pediram à assembleia 
que os acolha com todo o amor e alegria, como filhos 
de Deus, sabendo que, nelas, é o próprio Deus que 
acolhemos. Também os pais se comprometeram, de 
um modo especial, “a assumir mais uma vez o compro-
misso, perante todos e com a ajuda de Deus e de toda 
a comunidade, de ajudar os filhos a crescerem na fé e 
a viver com intensidade as propostas de Jesus Cristo, 
tal como assumimos no dia do seu baptismo”.

Festa do Acolhimento
No passado domingo, dia 26 de outubro, teve lugar, 
na Capela da Charneca, a Festa do Acolhimento, para 
as crianças do 1º Ano. Participaram, nesta celebração, 
nove crianças, acompanhadas pelos seus pais. A ce-
lebração terminou com a distribuição dos diplomas e 

de uma flor a cada pai ou mãe. Foi um momento cheio 
de ternura, a entrega da flor de cada criança aos pais, 
acompanhada com um beijo. Foi uma celebração mar-
cada pela simplicidade, silêncio e escuta da Palavra de 
Deus, que a todos marcou e enriqueceu. Fica uma pa-
lavra de gratidão ao Sr. Pe. Américo, à Filomena Longo 
(responsável do Coro Infantil) e à Comissão da Capela, 
que, mais uma vez, tudo fizeram, em colaboração com 
as catequistas, para que a Festa do Acolhimento de-
corresse com brilho, para bem de todos. A todos, para-
béns! “O coração de Jesus vos retribuirá”.

Saudade Rodrigues



2 de Novembro de 2014
Domingo XXXI do Tempo Comum
Primeira leitura (Is. 25, 6a.7-9)
Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar 
para todos os povos um banquete de manjares suculentos. 
Sobre este monte, há-de tirar o véu que cobria todos 
os povos, o pano que envolvia todas as nações; Ele 
destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará 
as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra 
inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o 
Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso Deus, 
de quem esperávamos a salvação; é o Senhor, em quem 
pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou».

Comentário
Isaías anuncia e descreve o “banquete” que Deus, um 
dia, vai oferecer a todos os Povos. Com imagens muito 
sugestivas, o profeta sugere que o fim último da caminhada 
do homem é o “sentar-se à mesa” de Deus, o partilhar 
a vida de Deus, o fazer parte da família de Deus. Dessa 
comunhão com Deus resultará, para o homem, a felicidade 
total, a vida definitiva.

Segunda leitura (1 Tes. 4, 13-18)
Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito 
dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, 
que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu 
e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus 
os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para 
vos dizer, segundo a palavra do Senhor: Nós, os vivos, os 
que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos 
os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do Arcanjo 
e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá 
do Céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 
seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos 
arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para 
irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos 
sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com 
estas palavras.

Comentário
Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá 
de novo, um dia, para concluir a história humana e para 
inaugurar a realidade do mundo definitivo; todo aquele que 
tiver aderido a Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao 
encontro do Senhor e permanecerá com Ele para sempre.

Leitura do Evangelho (Jo. 6, 51-58)
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão 
vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é minha carne, 
que Eu darei pela vida do mundo». Os judeus discutiam 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 02.Nov | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 04.Nov | Salão Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

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

:: 05.Nov | Centro Paroquial - 1º Encontro de Revisão 
de Vida da Equipa do CPM (21h00)

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

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

:: 06.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h30)

:: 07.Nov | Igreja do Cardal - Festas de S. Martinho - 
Concerto vocal, com o Grupo Ançã-ble (21h00)

:: 07.Nov | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cirstandade (21h30)

:: 08.Nov | Igreja do Cardal - Bodas de Ouro (11h00)

:: 08.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 09.Nov | Expocentro - Festa de São Martinho e Dia 
da Família Paroquial - Missa (11h00) e II Festival das 
Sopas (13h00)

:: 09.Nov | Igreja do Cardal - Festa de São Martinho - 
Concerto de oração, com o Pe. João Paulo Vaz (21h00)
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entre si: «Como pode Ele dar-nos a sua carne a comer?». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Se 
não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes 
o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a 
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu 
o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira 
comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come 
a minha carne e bebe o meu sangue permanece em Mim e 
Eu nele. Assim como o Pai, que vive, Me enviou e Eu vivo 
pelo Pai, também aquele que Me come viverá por Mim. 
Este é o pão que desceu do Céu; não é como o dos vossos 
pais, que o comeram e morreram: quem comer deste pão 
viverá eternamente».

Comentário
Jesus deixa claro que o objectivo final da sua missão é 
dar aos homens o “pão” que conduz à vida eterna. Para 
aceder a essa vida, os discípulos são convidados a “comer 
a carne” e a “beber o sangue” de Jesus, isto é, a aderir 
à sua pessoa, a assimilar o seu projecto, a interiorizar 
a sua proposta. A Eucaristia cristã é, ao longo da nossa 
caminhada pela terra, um momento privilegiado de 
encontro e de compromisso com essa vida nova e definitiva 
que Jesus veio oferecer.


