
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

É bom viver em 
comunhão
Estar uns com os outros é essen-
cial e importante. Se não somos 
capazes de estar, esquecemos. 
Passamos a ser quase estranhos. 
O desejo perde-se, a esperança 
vai-se e instaura-se uma angústia e tristeza que nos 
fazem perder o sentido da vida. Estar com o irmão, 
dar-lhe atenção e tempo faz-nos viver com a certeza 
de que continuamos a crescer. Quando vivemos sozi-
nhos, vai-se a solidez, a constância, a perseverança, 
o entusiasmo e a autoconfiança. Perdemos o norte e 
deixamos de reconhecer as razões para a vida. Sen-
tir necessidade amorosa de estar com o outro é uma 
bênção. Se sentimos necessidade de estar com o 
outro, porque amamos, isso significa uma abertura à 
manifestação do que somos, à manifestação do nosso 
melhor. Isto, para não falar que cresce em nós, se a 
relação é ajustada e equilibrada, um laço essencial, 
uma dependência amorosa muito saborosa e vital, que 
faz crescer a nossa capacidade de confiar. A confiança 
no outro (e, consequentemente, em nós mesmos) vai 
desaparecendo na medida dos nossos afastamentos. 
É preciso dedicar tempo ao outro, dialogar, mas, na 
verdade, vamos dizendo que, hoje, não há tempo para 
isso. E até é verdade! Então, assuma-se um outro de-
safio: usar, com qualidade, o pouco tempo que, por 
vezes, temos uns para os outros; usá-lo para dialogar 
amorosamente. A partilha, ter alguém que simples-
mente escute, sem questionar ou comentar, poder 
confiar profundamente é vital para todos nós. Se não 
damos tempo uns aos outros, podemos estar, sem 
saber, a provocar e permitir a perda do outro, a sua 
tristeza e, até, desespero. Tantos e tantos, à nossa 
volta, se perderam, porque não tiveram aquela pes-
soa um pouco mais próxima, atenta, escutando, aco-
lhendo, abraçando. Nós precisamos que nos ouçam. 
Até nos aguentamos algum tempo sem isto, mas não 
muito. Outra realidade capital na relação entre irmãos 
é o perdão (ou a capacidade de perdoar). Ele é uma 
das maiores provas e manifestações de amor que um 
pode dar ao outro. E aproxima-nos. É um bom ponto 
de partida e imperativo para uma relação mais sólida, 
harmoniosa, agradável e saborosa, frontal, transpa-
rente, verdadeira e comprometida. Quando vivemos 
tudo o que atrás está dito em comunhão, em ambiente 
eclesial, ou seja, quando deixamos que Cristo esteja 
no meio de tudo isto, no meio das nossas relações, 
então podemos raiar a perfeição, aqui e agora. E quali-
dade das relações só pode aumentar. Que Deus nos 
dê sempre a capacidade de acolher, de nos darmos, 
em verdade, de confiarmos e crescermos juntos. Ele 
sorri quando os Seus filhos se amam.

Pe. João Paulo Vaz

Oração Comunitária de Intercessão
A comunidade da Paróquia de Pombal decidiu unir-se 
em momentos de oração comunitária e pedir a Jesus 
Cristo por todos os que sofrem dos mais diversificados 
problemas sociais, familiares e de saúde. No primeiro 
domingo do mês teve início esta acção, orientada pelo 
estagiário Pe-
dro Simões. A 
comunidade 
r e s p o n d e u 
em grande 
número. Tam-
bém o núme-
ro de pedidos 
surpreendeu 
os presentes, percebendo-se que acções como esta 
são bem aco-lhidas pela comunidade. A oração de in-
tercessão é a acção de orar por outras pessoas, tendo 
como principal objectivo a glória de Deus. É um mé-
todo usado muitas vezes, no Antigo Testamento, pelos 
profetas. No entanto, é com Cristo que nos deparamos 
com o Intercessor dos intercessores e é por causa 
deste mesmo Cristo que toda a oração cristã se torna 
intercessão, já que é oferecida a Deus através do Seu 

sangue derra-
mado na cruz. 
Jesus acabou 
com a distância 
que existia en-
tre os homens 
e Deus. A Ora-
ção Comunitária 
de Intercessão 

é uma acção com continuidade. A próxima realiza-se 
no primeiro domingo do mês de dezembro. Participe e 
faça os seus pedidos. A comunidade colabora com as 
necessidades de cada um.
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dos Fiéis Defuntos
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honra São Martinho
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Doçuras ou travessuras
Os catequizandos orientados por Helena Maximino 
pensaram em brincar ao “Dia das Bruxas” e, depois da 
ideia devidamente autorizada pelo nosso prior, coloca-
ram-se a caminho no dia 2 de novembro. Os cerca de 
10 catequizandos, que neste ano deverão celebrar o 

Sacramento do Crisma, vestiram-se a rigor (uns mais 
que outros) e decidiram “assustar” os mais novos. A 
escolha recaiu sobre os catequizandos do 1º sector 
de catequese que receberam a visita com um sorriso 
nos lábios. As crianças foram, depois, interpeladas, pe-
los mais velhos, sobre a quem 
recorrer quando estamos em 
apuros e a resposta estava na 
ponta da língua e, sem hesitar, 
responderam: Jesus. E, de fac-
to, acertaram. O amigo forte de 
cada um está sempre presente 
nos momentos de maior fra-
queza. Os promotores da ideia 
deixaram mensagens de espe-
rança. Entre elas, ficam aqui 
algumas ideias: “É bom ter um 
amigo para nos ajudar”; “Às vezes precisamos de um 
amigo forte. E onde é que o podemos encontrar? Em 
Jesus”; “Quando temos problemas difíceis para resol-
ver é a Jesus que recorremos”.

Paróquia cumpre a tradição no Dia 
dos Fiéis Defuntos

A comunidade de Pombal recordou, no passado dia 2 
de novembro, todos os fiéis que partiram desta vida. 
O Dia dos Fiéis Defuntos, termo usado na Igreja Ca-
tólica para lembrar os fiéis, parentes ou amigos mais 
próximos, que partiram para junto do Senhor, foi ce-
lebrado em Pombal com a já tradicional cerimónia da 
Eucaristia, na Igreja Matriz, seguida da romagem ao 
cemitério de Pombal. Neste dia, o Pe. João Paulo Vaz 
referiu que se trata de um momento em que a nossa 
fé cresce e se comunica com Deus. “O cristão vive a 

sua vida com os olhos colocados na ressurreição. E na 
ressurreição viveremos eternamente com Deus”, dis-
se. E o mais curioso é que Deus enviou o Seu próprio 
filho para nos garantir a vida futura e que ela começa 
ainda nesta vida. Confuso? As Bem-Aventuranças são 
um bom exemplo como devemos agir nesta vida, para 
alcançar a tão desejada eternidade. Agir como Cristo 
agiu. “O caminho para a eternidade é a comunhão com 
o próprio Corpo e Sangue de Cristo. É neste momento 
que existe um encontro ainda mais profundo e íntimo 

com Jesus”, prosseguiu. “Não podemos passar sem a 
comunhão, sem participar neste sacramento. Sem a 
vida de Cristo ficamos limitados. Quem não comunga 
não recebe a vida nova e prescinde da vida em Deus”, 
concluiu. Após a celebração da Eucaristia, a comuni-
dade fez a sua habitual procissão até ao cemitério de 
Pombal, acompanhados pelo pároco e a imagem de 
Cristo. Ali, pudemos todos juntos comemorar a espe-
rança de uma vida nova para além desta.

Casal Velho celebra o
Dia de Todos os Santos
Decorreu no pas-
sado Domingo, 
dia 2 de Novem-
bro a festa das 
merendeiras, no 
lugar do Casal 
Velho, em hon-
ra de, todos os 
santos. Foi, mais 
uma vez, uma 
festa muito participada, animada pelo acordeonista 
António Duarte. Não faltou a boa sardinha, broa, broa 
doce, tremoços, acompanhados por um bom vinho da 
região. Obrigado a todos os que participaram e ajuda-
ram na realização desta festa.

Paulo Jerónimo
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Dia da Família Paroquial
“Esta é uma forma de estar e de ser Igreja”; somos 
as pedras vivas e sólidas da nossa Paróquia. Foi com 
estes termos que o pároco de Pombal, Pe. João Paulo 

Vaz, se dirigiu à assembleia que participou na celebra-
ção da Eucaristia em honra do padroeiro da Paróquia 
de Pombal: São Martinho. A celebração decorreu na 
Expocentro de Pombal, o maior espaço de exposi-
ções e eventos do concelho, e reuniu cerca de dois 
milhares de “pedras vivas” da comunidade paroquial. 
O dia foi aproveitado para celebrar do santo padroeiro 

e instituir o Dia da Famí-
lia Paroquial. O número 
exacto de participantes é 
difícil de contabilizar, mas, 
de acordo com o número 
de cadeiras disponíveis, 
depreende-se que passou 
as duas mil pessoas. A 
“solidez” desta paróquia 
foi um dos termos que o 
Pe. João Paulo mais usou 
na homilia. A celebração 
foi presidida pelo páro-
co e concelebrada pelos 
Pe. Manuel Caetano, Pe. 
Américo Ferreira e Pe. 

Manuel Gonçalves. O zelo que Jesus Cristo teve pela 
casa de Seu Pai, usando a imagem da expulsão dos 
vendilhões do templo, foi usado pelo nosso pároco 
como um exemplo a seguir por todos nós. Hoje, não 
é necessário expulsar os vendilhões do templo, mas 
é necessário expulsar os “vendilhões” que existem e 

persistem dentro de nós. A tristeza, as dúvidas, o pe-
cado, entre muitos outros inimigos, devem ser varridos 
do nosso coração. Deus está dentro de nós e devemos 
reconhecer n’Ele as maravilhas que Ele opera em cada 

Na Eucaristia...
Deus, Pai Misericordioso, Vos louvamos e damos 
graças pelo dom da Eucaristia, sinal do Vosso 
grande amor por nós. Vos louvamos e bendizemos 
pela celebração deste dia, em que toda a Família 
Paroquial, aqui apresentada nos vários grupos, mo-
vimentos e Capelas, se reuniu à volta do seu padro-
eiro: São Martinho. Vos louvamos e damos graças, 
pelas crianças da catequese, seus pais e catequis-
tas e pela felicidade de estarmos e celebrarmos 
juntos este dia. Dai-nos uma fé forte e comprome-
tida, que seja vínculo de união e de vida cristã au-
têntica, a viver a “Alegria do Evangelho” no nosso 
quotidiano. Fazei de nós templos vivos, onde reside 
o Espírito Santo, para que, animados pelo mesmo 
Espírito, a nossa família paroquial e cada um de 
nós em concreto sejamos o sinal vivo de Deus e as 
testemunhas da Sua salvação diante dos homens 
do nosso tempo. Ajudai-nos a viver numa dinâmica 
nova, seguindo Jesus no caminho do amor, da par-
tilha, do serviço, da obediência a Deus e da entrega 
aos irmãos, e a tornar o Vosso amor presente e ac-
tuante no meio da cidade dos homens. Animai-nos, 
pelo Vosso Espírito, a sermos testemunhas e sinal 
da Vossa salvação diante daqueles com quem nos 
cruzamos; a darmos testemunho que fala de um 
Deus cheio de amor e de misericórdia, que tem um 
projecto de salvação e libertação para oferecer; para 
que no nosso ambiente familiar, no nosso espaço 
de trabalho, no nosso círculo de amigos, sejamos o 
rosto acolhedor e alegre de Deus… as Suas mãos 
fraternas… o Seu coração bondoso.

Manuel Joaquim
(texto lido no final da Eucaristia)

um de nós. Depois desta cele-
bração, marcada pela alegria 
dos participantes, seguiu-se 
a 2ª edição do Festival das 
Sopas de São Martinho que, 
mais uma vez, superou to-
das as expectativas. Foram 
vendidas mais de mil sopas, 
oferecidas por Capelas e res-
taurantes da cidade. No total, 
os participantes puderam 
escolher entre 46 sopas di-
ferentes. Quem 
teve estômago 
para muitas 
delas, no final, 
admitiu que era 
difícil dizer qual 
delas a melhor? 
Eram mesmo 
todas muito sa-
borosas.



16 de Novembro de 2014
Domingo XXXIII do Tempo Comum
Primeira leitura (Prov. 31, 10-13.19-20.30-31)
Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor 
é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido 
e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não 
desventura, em todos os dias da sua vida. Procura obter 
lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a 
roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as 
mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça 
é enganadora e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor 
é que será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e suas 
obras a louvem às portas da cidade.

Comentário
Esta leitura é um poema em louvor da mulher valorosa. 
Com o exemplo da mulher forte, a “mulher de valor”, a 
liturgia de hoje quer apresentar-nos uma lição de fidelidade 
ao longo de toda a vida. A Igreja é esta mulher de valor, fiel 
e laboriosa, à espera do seu Senhor; e, na Igreja, cada um 
de nós, os seus filhos, o há-de ser também.

Segunda leitura (1 Tes. 5, 1-6)
Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, não precisais que 
vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que 
o dia do Senhor vem como um ladrão nocturno. E quando 
disserem: «Paz e segurança», é então que subitamente 
cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que 
está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, 
irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia 
vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois 
filhos da luz e filhos do dia: nós não somos da noite nem 
das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas 
permaneçamos vigilantes e sóbrios.

Comentário
A palavra de Deus exige dos cristãos a mesma fidelidade 
de que já falava a leitura anterior ao querer preparar-nos 
para o dia da vinda do Senhor, dia que virá como o ladrão, 
sem se fazer anunciar. Mas a certeza da sua vinda não 
nos pode deixar adormecidos na escuridão da nossa noite. 
Somos filhos da luz e do dia; havemos de viver despertos e 
vigilantes, “enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus 
Cristo nosso Salvador”.

Leitura do Evangelho (Mt. 25, 14-15.19-21)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte 
parábola: «Um homem, ao partir de viagem, chamou os 
seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco 
talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade 
de cada qual; e depois partiu. Muito tempo depois, chegou o 
senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que 
recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 16.Nov | Estrada - Festa de S. Martinho - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 16.Nov | Travasso - Festa de S. Martinho - Missa 
(14h00)

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

:: 18.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escolpa 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

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

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

:: 20.Nov | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

:: 21.Nov | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h00)

:: 22.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

:: 23.Nov | Igreja do Cardal - Festa da Palavra (10h30)

:: 23.Nov | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)
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cinco, dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cinco talentos: 
aqui estão outros cinco que eu ganhei’. Respondeu-lhe 
o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel 
em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar 
parte na alegria do teu senhor’».

Comentário
A leitura contínua do Evangelho de S. Mateus ao longo 
de todo o ano vai deixar-nos hoje em frente do Senhor 
que regressa para coroar os servos que O esperaram na 
fidelidade, fazendo render os dons que Ele lhes confiou 
para que os administrassem como fiéis servidores. São 
dons que, de uma maneira ou outra, vêm sempre de 
Deus, mas que são dados aos homens para que eles os 
utilizem para bem dos próprios homens. Assim Deus será 
glorificado e o seu reino transformará o mundo.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


