
Retiro dos Crismandos
Decorreu, no passado fim-de-semana, na Praia de 
Quiaios, o 2° turno de 2015 do retiro dos Crismandos 
da Paróquia de Pombal, que reuniu mais de três deze-
nas de jovens do 10° ano de Catequese, para além 
dos Catequistas, animadores e 2 missionários – o Os-
valdo e o Noé – que, junto com os seus testemunhos e 
vivências, emprestaram um toque de humor e descon-
tracção. Este turno do retiro contou com a presença dos 
Centros
da Aldeia 
dos Re-
dondos, 
Charneca, 
Travasso, 
Vicentes 
e Pombal, 
grupos 
que, desenvolvendo ao longo do ano as suas activi-
dades em separado e tendo cada um as suas dinâmi-
cas próprias, saíram dali como um só grupo, fruto da 
reflexão conjunta e da ponte que a todos une: o imenso 
poder do Amor de Cristo. Um amor transportado para 
cada acto da vida quotidiana, que vemos na Natureza 
que nos rodeia, na imensidão do mar ou dos infinitos 
grãos de areia da praia de Quiaios, que foram palco 
das actividades de reflexão e lúdicas. Para além das 
actividades programadas, o retiro foi também oportuni-
dade para os catequistas presentes – a Mabilda, a San-
dra o Gilberto, o Ricardo e eu próprio – informalmente 
discutirmos problemas comuns. O retiro terminou com 
a celebração da Missa, presidida pelo Osvaldo, onde a 
interacção foi tónica dominante. Antes, cada um deixou 
de forma livre e espontânea, num mural, uma frase ou 
pensamento alusivo ao retiro. Partilho convosco a que 
escrevi: “Powered by Jesus Cristo”.

Jorge Cordeiro, catequista do 10° ano
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Capela da Arroteia muda de 
Comissão

Bispo de Coimbra em Visita Pastoral 
à Paróquia de Pombal

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM

Visita Pastoral

19 de Fevereiro de 2015, quinta-feira
20h30 ::. Visita à Comunidade da Aldeia dos
 Redondos (Capela)
21h00 ::. Visita à Comunidade da Estrada (Capela)
21h30 ::. Encontro com os Animadores e Grupos da
 Catequese e Formação de Adultos
 (Salão Paroquial)

20 de Fevereiro de 2015, sexta-feira
09h30 ::. Encontro com as Direcções do Centro de
 Acolhimento, APEPI, CAV, APRAV,
 CERCIPOM e Centro de Alzheimer
 (Teatro-Cine)
           ::. Visita às sedes e instalações
14h30 ::. Visita ao Hospital
15h30 ::. Visita à Casa da Criança, da Misericórdia
16h00 ::. Visita ao Lar Rainha Santa Isabel,
 da Misericórdia
18h30 ::. Eucaristia e Adoração (Igreja do Cardal)
21h30 ::. Encontro com os Ministros Extraordinários,
 Grupos de Leitores e Grupos Corais
 Adultos (Salão Paroquial)

21 de Fevereiro de 2015, sábado
09h30 ::. Visita à Comunidade da Ranha de Baixo
 (Capela)
10h30 ::. Visita à Comunidade do Travasso (Capela)
11h00 ::. Visita à Capela de Flandes e Comunidade
 Ucraniana (Capela)
11h30 ::. Visita à Comunidade de Santorum (Capela)
14h00 ::. Encontro com os Escuteiros do
 Agrupamento 674 (Sede do Agrupamento)
15h00 ::. Visita à Comunidade do Pinheirinho (Capela)
15h30 ::. Visita à Comunidade do Alto dos Crespos
 (Capela)
16h30 ::. Visita à Comunidade dos Mendes (Capela)
17h00 ::. Visita à Comunidade da Charneca (Capela)
18h00 ::. Visita à Comunidade do Casal Fernão João
 (Capela)
21h30 ::. Encontro com os Catequistas
 (Salão Paroquial)

22 de Fevereiro de 2015, domingo
10h00 ::. Encontro com as crianças e pais da
 Catequese, do 1º ao 8º ano
 (Pavilhão das Actividades Económicas e
 Desportivas)
11h00 ::. Eucaristia de Encerramento da Visita
 Pastoral
 (Pavilhão das Actividades Económicas e
 Desportivas)
           ::. Almoço partilhado
 (Pavilhão das Actividades Económicas e
 Desportivas)
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Mudança de Comissão da Capela da 
Arroteia
No último domingo, durante a Celebração da Palavra 
que ocorreu na nossa Capela da Arroteia, foi feita a 
apresentação da nova Comissão da Capela, que man-
tém duas pes-
soas da ante-
rior Comissão, 
Cremilde Oli-
veira e Elisete 
G o n ç a l v e s . 
Como mem-
bros novos, te-
mos a Susana Rodrigues, o Filipe Mendes, o Valentim 
Carvalho e o Adélio Rodrigues. De referir que alguns 
destes jovens já estiveram em funções, em mandatos 
anteriores, mas para bem da sua comunidade, acei-
taram voltar a servir a Deus nesta comunidade. Esta 
Comissão assume funções por três anos. Vai ser um 
período de muito trabalho e dedicação, mas, com a 
determinação manifestada, irão dar, com certeza, a 
melhor resposta a este chamamento. À nova Comis-
são desejamos as melhores felicidades no trabalho 
que agora iniciam, tendo como orientação as palavras 
do nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz: “não sentir esta 
função como uma obrigação, mas sim, como uma MIS-
SÃO”.

Fátima Luís Gonçalves

Ultreia do MCC
O Movimento dos Cursos de Cristandade de Pombal 
realizou, no passado dia 7 de Fevereiro, no Salão Pa-
roquial , a sua Ultreia mensal, com a coordenação de 
Sérgio Murtinho , lembrando que o movimento nasceu 
para evangelizar os ambientes. “Depois desta noite, se 
quisermos, podemos sair muito mais cheios de Deus”. 
A Ultreia é necessária para levarmos o “fogo” de Deus, 
este Deus que nos santifica e nos transforma. Foi dito, 
pelo Norberto, que o Cursilho de Cristandade o ensi-
nou a falar com Deus e a estar mais atento aos Seus 
sinais. Mais tarde, o Director Espiritual desta Ultreia, 
Sr. Pe. Manuel Maduro, utilizou um provérbio muito in-
teressante e muito oportuno: “sem água na panela não 
se faz sopa; podemos pôr lá muita coisa dentro, mas 
se faltar a água, não poderá existir sopa”. Acrescentan-
do sobre isto, é importante que a nossa fé cresça. Se 
não estivermos mergulhados em Deus “não há sopa”. 
Acrescentou, ainda, que Deus dá sinais, mas se não ti-
vermos os olhos abertos não O vemos. Cristo continua 
a ser, hoje, o Mestre que ensina, o Médico que cura e 
o Amigo que nos acompanha. Ao terminar, o Pe. Ma-
nuel Maduro afirmava: “quando fomos a um Cursilho 
foi para rasgar horizontes; assim queiramos nós ver o 
Senhor a chamar-nos “.

Visita do Sr. Bispo aos Vicentinos
Uma das principais paragens do Bispo, na tarde de 
sábado, dia 7, ocorreu pelas 15h00, com a passagem 
pelas instalações da Conferência São Vicente de Pau-
lo. Ao serviço da comunidade desde 1952, esta enti-
dade, ligada à Igreja, tem por responsabilidade cuidar 
dos mais carenciados. Em meio século, as ajudas 

passaram de vinte e poucos casais para os cento e 
muitos. Luís Silva explicou ao Bispo que, em Pombal, 
os vicentinos tem por mote dois princípios fundamen-
tais: ninguém vai para a cama com fome nem dorme na 
rua. D. Virgílio não escondeu o seu contentamento por 
aquilo que viu e ouviu, porque entende que qualquer 
cristão deve ter em conta os seguintes valores: evan-
gelizar, prestar culto ao Senhor e a caridade. Não a 
caridadezinha, como muitas vezes são acusados, mas 
apoiar moralmente quem caiu em desgraça pelas mais 
diversas situações, nomeadamente, o desemprego, 
que afecta cada vez mais famílias. O Bispo foi mesmo 
mais longe no seu comentário, dizendo que o sacerdo-
te até pode celebrar muitas Eucaristias e muitos cris-
tãos encherem a Igreja para prestar culto ao Senhor, 
mas a paróquia estará sempre “coxa” caso não tenha 
a vertente da acção social e caritativa.

Visita Pastoral em Fotos

Na Capela da Ponte da Assamaça, com a
comunidade que nela se reúne

Na Capela da Valdeira, o Sr. Bispo encontrou, desde 
as crianças aos mais velhos, uma comunidade

reunida, alegre por o receber

Na Capela do Casalinho



Bispo iniciou visita à Paróquia de Pombal
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Bispo recebido na Câmara Municipal

O Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, iniciou, no 
passado fim-de-semana, a Visita Pastoral à Paróquia 
de Pombal. Sendo a maior paróquia do Arciprestado 
de Pombal e uma das maiores da Diocese, esta Visita 
decorre em três fins-de-semana. A Visita teve início na 
sexta-feira, dia 6, com o acolhimento na Igreja do Car-
dal, perante um grande número 
de fiéis, que não se renderam 
ao frio e quiseram receber o 
seu pastor, marcando presença 
efectiva no local de culto. Entre 
os presentes estavam os repre-
sentes do Município Dr. Diogo 
Mateus, presidente da Câmara, 
Eng. Narciso Mota, presidente da 
Assembleia Municipal, e o depu-
tado da Assembleia da República, Pedro Pimpão. Dio-
go Mateus deu as boas vindas ao Sr. Bispo, recordan-
do as parcerias que ambas as entidades têm efectuado 
no sentido de melhorar as condições físicas e sociais 
dos paroquianos. Depois das intervenções do pároco, 
Pe. João Paulo Vaz, e do representante do Conselho 
Pastoral, André Alves, o Bispo de Coimbra saudou to-
dos os presentes e dirigiu uma palavra especial ao pá-
roco, pelo trabalho desenvolvido, ele que foi escolhido 
já por D. Virgílio para as funções de Pastor de Pombal. 
O Bispo salientou o trabalho já realizado no campo da 
evangelização de adultos, uma das actuais prioridades 
da Diocese. Depois falou do Bispo e lembrou as suas 
funções como sucessor dos Apóstolos e a sua missão 
nas Visitas Pastorais: primeiro, o fortalecimento da fé; 
segundo, ajudar as comunidades a renovarem-se (e 
aqui frisou o facto dos católicos estarem a abrandar e 
a deixarem-se abater pelos problemas sociais do exte-
rior); terceiro, evangelizar através do primeiro anúncio. 
“Cristão que não comunique o Evangelho deve reflectir 
sobre a sua missão”, disse e lembrou as novas expe-
riências que começam a dar bons resultados e criam 

um novo ardor. Lembrando o Papa Francisco, acres-
centou: a alegria do Evangelho faz-nos aquecer por 
dentro e não nos deixa em paz enquanto não espe-
lharmos aos outros a felicidade de partilhar a fé que 
sentimos dentro do nosso coração. Depois deste aco-
lhimento solene e início da Visita Pastoral, seguiu-se 

um encontro com as Comissões 
das Capelas e com o Conselho 
Económico Paroquial. No sába-
do, o dia começou com visita 
a uma Capelas, a uma doente 
acamada e a um Lar de Idosos. 
Seguiu-se a recepção nos Pa-
ços do Concelho de Pombal. 
Depois de uma sessão solene, 
o Bispo de Coimbra foi condu-

zido ao parque de máquinas do Município e convidado 
a benzer vários veículos novos, que entrarão ao ser-
viço dos munícipes das freguesias nos próximos dias. 
Durante a tarde, visitou a Loja Social da Conferência 
São Vicente de Paulo, algumas Capelas mais e a sede 
da Filarmónica Artística Pombalense. Pelas 20h00, a 
Igreja do Cardal voltou a encher, para receber, mais 
uma vez, o seu Pastor, para a celebração da Eucaristia 
Vespertina. “Vim até vós para cumprir a minha missão 
como Bispo”, iniciou. D. Virgílio centrou a sua homilia 
nas fraquezas dos cristãos. Muitos sabem a doutrina, 
conhecem o Evangelho, Jesus Cristo, mas não conse-
guem transmitir com ardor para o exterior. E esse facto 
está, aos poucos, a afastar os baptizados. Ser cristão 
é ser alegre e essa alegria deve ser transmitida sem 
medo. A escolha é nossa, lembrando que, depois dos 
18 anos, a vida passa como uma lançadeira de tear, ou 
seja, com uma rapidez, que nem nos damos conta, di-
zia o D. Virgílio a alguns adolescentes e mais jovens da 
Catequese que participaram nesta Eucaristia. A vida é 
passageira e foi-nos dada por Deus. Devemos viver 
com o amor que Ele colocou no nosso coração.

O Bispo de Coimbra, D. Virgílio, iniciou a sua Visita 
Pastoral à Paróquia de Pombal, no fim-de-semana 
passado. A deslocação à Paróquia de São Martinho 
ficou marcada, entre outras acções 
de evangelização, pela recepção 
nos Paços do Concelho, pelas au-
toridades políticas locais. A visita 
ocupou parte da manhã de sábado 
e foi muito proveitosa no sentido do 
Bispo perceber o quanto este mu-
nicípio comunga das mesmas pre-
ocupações da Igreja. A ajuda aos 
mais carenciados, marginalizados, crianças e idosos, 
algumas das bandeiras da Igreja Católica, são consi-
deradas prioridades para este executivo presidido por 
Diogo Mateus. O autarca recorreu a frases de Santo 
Agostinho e do Papa Leão XIII para manifestar o que 
pensa sobre a religião e a importância da mesma nas 

políticas de âmbito local. Parafraseando Leão XIII: “O 
que se pede aos governantes é um curso de ordem 
geral, que consiste em toda a economia das leis e das 

instituições. (…) Ora, o que torna 
uma nação próspera são os costu-
mes puros, as famílias sobre bases 
de ordem de moralidade, a prática 
e o respeito da justiça”. O autarca 
usou outros exemplos que preten-
diam lembrar os presentes da ne-
cessidade da liberdade da Religião 
como complemento da acção da 

Igreja. Depois, fez um breve apanhado sobre as muitas 
acções que tem sido feitas, em prol quer dos funcioná-
rios do município quer da aniquilação de barracas e de 
situações de pobreza extrema, que por vezes chegam 
aos serviços sociais. A visita continuou com a bênção 
de novos veículos das Juntas de Freguesia.



15 de Fevereiro de 2015
Domingo VI do Tempo Comum

Primeira leitura (Lev 13, 1-2.44-46)
O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um 
homem tiver na sua pele algum tumor, impigem ou mancha 
esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de 
lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou a algum dos 
sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada 
usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, 
cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. 
Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se 
impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do 
acampamento».

Comentário
Esta leitura prepara-nos para melhor compreendermos 
a do Evangelho. Ali Jesus vai curar um doente de lepra. 
Nesta leitura, são recordadas as prescrições da Lei do 
Antigo Testamento a respeito dos leprosos. A situação 
destes doentes era verdadeiramente infeliz. Tanto mais se 
poderá ver na cura que o Senhor fez um sinal do seu poder 
e da sua misericórdia.

Segunda leitura (1 Cor. 10, 31 – 11, 1)
Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra 
coisa, fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo 
que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, 
nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro 
agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, 
mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus 
imitadores, como eu o sou de Cristo.

Comentário
Paulo propõe-se a si mesmo como modelo aos cristãos, 
porque ele tem por modelo o próprio Cristo. O que ele 
pretende é que ninguém seja ocasião de pecado para os 
outros, mas antes de edificação e de salvação. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 40-45)
Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-
se de joelhos e suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-
me». Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e 
disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o deixou 
a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, 
despediu-o com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, 
mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o 
que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho». Ele, 
porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar 
o que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar 
abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares 
desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 16.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

:: 17.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 18.Fev | Igreja do Cardal - Eucaristia das Cinzas 
(21h00)

:: 19.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Paroquial (21h00)

:: 21.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Paroquial (21h00)

:: 22.Fev | Pavilhão das Actividades Económicas e 
Desportivas - Rito de Eleição dos Catecúmenos (11h00)
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Comentário
Uma vez mais, Jesus Se mostra Senhor da vida. Por outro 
lado, mostra-Se livre em relação à Lei e superior a ela: 
toca no doente, o que era contrário à Lei, mas manda que 
o homem curado se vá mostrar aos sacerdotes, o que era 
exigência da Lei. Jesus é realmente a fonte da vida nova; 
Ele é hoje o Ressuscitado.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Formação de Acólitos
Vai dar-se início, bre-
vemente, após a 
Visita Pastoral 
do nosso Bispo, 
nova formação 
de acólitos, para 
responder aos 
que querem fa-
zer parte deste 
grupo e servir 
ao Altar, pela 
primeira vez, como 
também para aqueles, 
que, sendo já acólitos, ainda não receberam a forma-
ção e nomeação. Naturalmente, é dirigida a todos os 
centros de celebração, Cidade e Capelas. As inscri-
ções deverão ser feitas no Cartório Paroquial, até ao 
dia 21 de Fevereiro.


