
Deus não é indiferente
Uma das mais inquestionáveis 
experiências na vida do homem 
é a do sofrimento. Ele é como 
um espinho que nos lembra que 
estamos vivos, porque dói e 
aguça a sensibilidade. Juntam-

se os pequenos e grandes dramas do dia a dia, as 
dificuldades, angústias e tristezas várias. Carregamos 
connosco todo um historial de episódios e experiências 
menos bons, de tramas e traumas, de situações e mo-
mentos, consciente ou inconscientemente, nossos ou 
dos outros, causados por nós ou por alguém. Muitas 
destas coisas fazem-nos sofrer muito tempo; nalguns, 
uma vida inteira; noutros, nem tanto. Mas, pergunta-
mos: A vida é só isto? Onde fica tudo o mais, todo o 
bem, o belo e o bom? A vinda de Jesus ao mundo, 
para nos libertar do mal e para nos propor a liberdade 
do amor, mostra que o nosso Deus não é indiferente 
àqueles que criou, que ama e a quem quer ensinar o 
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caminho da vida. Por vezes, fica-nos a tentação e von-
tade de perguntar: Mas, será que Deus Se preocupa 
connosco? Onde está Ele nos momentos de sofrimen-
to e de dificuldade que experimentamos ao longo da 
vida? Mas, não duvidemos: Deus caminha ao nosso 
lado, cuidando de nós com amor de pai e oferecendo-
nos, a cada passo, a vida e a salvação. Quanto bem 
nos acontece e que, na verdade, não somos capazes 
de ver... Deus é um Deus escondido. Por vezes, tam-
bém o é o bem que faz em nós. Estamos guardados 
pelo Seu amor, mesmo que não o(O) percebamos. Ao 
longo da sua caminhada pela terra, o homem não está 
perdido, sozinho, abandonado à sua sorte. Impõe-se 
que aprendamos a ser rápidos no reconhecimento de 
todas as milhentas coisas boas que nos acontecem em 
cada dia, como o somos a reconhecer as menos boas. 
Temos de ser igualmente rápidos a reconhecer a bon-
dade, amor e presença de Deus em nós, como somos 
rápidos a acusar as Suas “ausências”.

vitalidade da semente, que é a Palavra de Deus. É 
essa vitalidade que faz germinar, crescer e chegar à 
hora da colheita. A humildade não é obstáculo à gran-
deza que o Reino há-de atingir na hora da ceifa. O Pe. 
João Paulo apresentou o Reino como muito especial, 

porque o Rei, Jesus, foi o que mais 
serviu a humanidade. E é através 
do serviço do amor que podemos 
fazer parte deste Reino. O amor 
nasce do próprio Deus e a obra da 
salvação nasce d’Ele. Depois, pe-
gou no final do Evangelho, quando 
Jesus compara o Reino a um grão 
de mostarda, a semente mais 
pequena, que se torna uma planta 
enorme. O Reino de Deus também 

se manifesta assim. Quem vive com Ele no coração, 
qualquer coisa que faça, por mais insignificante que 
pareça, torna-se grande aos olhos do Senhor. Porque 
Deus manifesta-Se nas coisas mais simples e só assim 
dá fruto. E foi com esta mensagem que as crianças 
e jovens da catequese foram de férias… Mas só dos 
catequistas e das sessões da Catequese, porque as 
celebrações da Eucaristia mantêm-se.

As crianças e jovens catequizandos de Pombal foram 
convidados pelo nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, a 
não fazerem férias como cristãos. O apelo era extensi-
vo aos pais. O período da catequese encerrou, no pas-
sado domingo, com a habitual celebração das 12h00 e 
muitas saudades à mistura. No final 
da cerimónia, um grupo de crian-
ças ofereceu, em nome de todos, 
um ramo de flores ao pároco, pelo 
trabalho desenvolvido ao longo 
deste ano catequético. Os próprios 
representantes dos catequizandos, 
nas suas mensagens do final do 
ano, apelaram à continuação da 
participação dos colegas e ami-
gos, a continuarem o seu caminho 
como cristãos e participarem nas celebrações domini-
cais. Até porque os cromos continuam a ser distribuí-
dos, mesmo em período de férias da catequese. Antes, 
assistimos ao final da Festa da Aliança das crianças 
5º ano. A homilia centrou-se no Reino. Esta era a pa-
lavra-chave da celebração. O Evangelho comparou o 
Reino com uma sementeira. O seu desenvolvimento 
é lento, mas constante e vigoroso, porque é forte a 
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NOTÍCIAS DO 674

Limpeza da Praia do Osso da Baleia
No passado dia 6, o Agrupamento de Escuteiros 674 
de Pombal, em conjunto com outros Agrupamentos do 
Concelho, limparam a praia do Osso da Baleia. Esta é 

uma actividade anual, que junta centenas de escutei-
ros, cuja finalidade é ajudar o Município na limpeza da 
praia, para que esteja limpa no início da época balnear. 
Após os trabalhos de limpeza, todos os envolvidos ti-
veram oportunidade de ter uma aula de bodyboard e, 
ainda, depois do almoço, participar num atelier propos-
to pela Câmara.

33º Aniversário do Agrupamento 674
O Agrupamento de Escuteiros de Pombal completou 
33 anos, no passado dia 13. Durante a manhã desse 
dia, viveu-se o imaginário “O 674 na Rota do Marquês”. 

As quatro equipas (a Sebastião, a José, a Carvalho e a 
Mello), formadas pelos escuteiros e pais, andaram pela 
cidade, em jogo de pistas, através do qual puderam 
conhecer um pouco mais a figura emblemática do Mar-
quês de Pombal. O jogo terminou no Açude, onde se 
realizou o almoço. Depois deste, chegou a altura de re-
gressar à Sede, para uma tarde de convívio. Neste dia, 
foram ainda entregues 
insígnias a Lobitos e 
Caminheiros, que fo-
ram reconhecidos pela 
Secretaria Internacional 
como Mensageiros da 
Paz, no âmbito do tra-
balho desenvolvido no 
dia de Baden Powell.

Jovens de Oeiras da Gas Tagus
passaram por Pombal

O grupo de jovens missionários da Gas Tagus, com 
sede em Oeiras, passaram por Pombal, durante o do-

mingo passado, 
para recolher 
fundos para as 
suas missões. O 
grupo de acção 
social é uma as-
sociação juvenil, 
com cerca de 20 
jovens, sem fins 
lucrativos, cuja 

visão é alertar e incentivar a juventude para a desco-
berta e promoção da dignidade humana, através de 
actividades de voluntariado. A Gas Tagus têm a sua 
acção virada para a grande Lisboa, mas também pro-
move acções no Continente africano. Os voluntários 
desenvolvem, no terreno, projectos na área da educa-
ção e cooperação para o desenvolvimento.

Mensagem de uma Catequista do 2º ano
Glorifico a Deus Pai, por mais um ano de caminhada 
ao Seu encontro, pelo Seu amor, pela Sua misericór-
dia, pelos Seus 
dons... Louvo-O 
pela atitude de 
disponibilidade e 
compromisso de 
certos pais dos 
catequizandos, 
do meu grupo de 
Catequese, que 
p r e t e n d e r a m , 
neste 2º ano catequético, auxiliar-me nesta tão bonita 
caminhada de crescimento espiritual dos seus meni-
nos. A todos um bem-haja em CRISTO!

Olívia Domingues

Ordenações na Sé Nova
No próximo domingo, dia 28 de Junho, pelas 
16h00, o Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, 
irá ordenar três novos Diáconos. São eles o Jor-
ge Germano, o Nuno Fileno e o nosso Pedro 
Simões. É um dia feliz para a nossa Diocese 
e também para a nossa Paróquia de Pombal. 
Acompanhemos, neste momento tão importan-
te, o nosso estagiário e amigo Pedro, neste que 
é o primeiro passo em ordem ao presbiterado. 
Façamo-nos presentes, em Coimbra, em comu-
nhão na fé e na amizade. Alegremo-nos com o 
nosso Bispo e com os nossos futuros Diáconos.

Sé Nova
Domingo, 28 de Junho :: 16h00
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Decorreu, no último domingo, dia 14 de Junho, a Festa 
da Aliança, com cerca de 80 crianças do 5º ano. “O 
Povo de Deus no deserto andava…”. Cantando desta 
forma, foram lembrando o percurso do Povo de Deus 
ao longo da História da Salvação, através de algumas 
leituras, distribuídas por 5 grupos. Foram recordando 

as diversas Alianças que Deus fez com os homens e 
alguns momentos fundamentais dessa história de amor 
que Deus quis escrever e viver connosco. Recordaram 
o empenho de Deus em vir ao encontro dos homens, 
revelando-lhes o Seu rosto, através de Jesus Cristo, a 
Nova e Eterna Aliança feita com toda a humanidade. 
Isto foi acontecendo, através de um percurso pré-iden-

tificado, onde os catequizandos iam descobrindo quais 
as pistas que os levavam à descoberta do tesouro, os 
Dez Mandamentos. Todos em conjunto fizeram uma 
síntese de todo o caminho percorrido, começando em 
Abraão e terminando em Jesus Cristo. Concluíram que 
escutar Deus, querer caminhar com Ele e integrar a 

comunidade do Povo de Deus é o caminho que nos 
conduz à verdadeira felicidade. A Festa da Aliança en-
cerrou durante a celebração da Eucaristia das 12h00, 
na Igreja do Cardal, com a apresentação dos Dez 
Mandamentos da Lei de Deus. Os Dez Mandamentos 
foram revelados a Moisés e perduram até hoje.

Helena Cabral

Missa Verbum Dei
O Grupo de Jovens “Passo a Passo”, membros da Fa-

mília Missionária Ver-
bum Dei, promoveram, 
no passado sábado, 
dia 13, mais uma cele-
bração da Eucaristia, 
na Igreja Matriz. A ce-
lebração foi presidida 
pelo Pe. Osvaldo e con-
tou com os jovens do 
grupo “Passo a Passo” 
que completou, recen-
temente, 10 anos de 

actividade na Paróquia de Pombal. A data foi assina-
lada, no Porto, sede da Verbum Dei, e 
foi recordada pelo actual responsável, 
Ricardo Silva, através de uma árvore 
representativa de toda a Família Missio-
nária. A Verbum Dei está espalhada um 
pouco por todo o mundo e é como as 
árvores que são semeadas e crescem. 
Esta era ideia que se pretendia transmi-
tir. As sementes estiveram na ordem do 
dia. O tema do Evangelho comparava 
o Reino de Deus a uma sementeira. E 
para precisar melhor a ideia, os jovens 
ofereceram várias sementes, que o Pe. 
Osvaldo colocou junto a um monte de 
terra, previamente, preparado para o 

efeito pretendido. Duran-
te a homilia, o sacerdote 
questionou os presentes 
sobre as suas próprias 
escolhas. “Se tivessem 
que escolher alguém, 
quem escolhiam?” As 
respostas, aparente-
mente, eram evidentes: 
os melhores entre os 
melhores. Mas, Jesus 
faz as escolhas menos 
evidentes. “Deus não olha à aparência, mas sim ao co-
ração”, disse. A lógica do Reino de Deus é diferente da 

lógica humana. E a humildade é funda-
mental para se entrar no Reino de Deus. 
Tal como a sementeira proclamada pelo 
Evangelho, o Reino também deve ser 
semeado durante a nossa passagem 
terrena, mesmo se a semente é peque-
na, como o grão de mostarda. Este grão 
é a semente mais pequena conhecida 
pelo homem e quando cresce dá uma 
planta enorme, que permite acolher as 
aves. Pequenos detalhes que o Pe. 
Osvaldo procurou deixar como men-
sagem à comunidade juvenil do grupo 
de jovens “Passo a Passo” e a todos os 
presentes na celebração.
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Primeira leitura (Job 38, 1.8-11)
O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, 
dizendo: «Quem encerrou o mar entre dois batentes, 
quando ele irrompeu do seio do abismo, quando Eu o 
revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, 
quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos? E 
disse-lhe: ‘Chegarás até aqui e não irás mais além, aqui se 
quebrará a altivez das tuas vagas’».

Comentário
As forças da natureza deslumbram, por vezes, o homem, 
e frequentemente o dominam e até o aterrorizam. Mas, 
se ele as contemplar com serenidade e humildade, pode 
reconhecer nelas o poder de Deus e a Sua grandeza. Deus 
a isso nos convida, como um dia o fez a Job, convidando-o 
a reconhecer o Criador ao olhar para as Suas criaturas.

Segunda leitura (2 Cor. 5, 14-17)
Irmãos: O amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que 
um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. 
Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem 
de viver para si próprios, mas vivam para Aquele que 
morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, 
já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que 
tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já 
não O conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é 
uma nova criatura. As coisas antigas passaram: tudo foi 
renovado.

Comentário
O mistério pascal de Cristo, a Sua morte, que O levou à 
glória da ressurreição, constitui o início de uma criação 
nova. É a fé neste mistério que exerce pressão sobre os 
cristãos e os há-de impelir a viverem dele e a proclamá-lo 
ao mundo inteiro. A vida cristã é uma vida pascal, cada 
dia renovada.

Leitura do Evangelho (Mc. 4, 35-41)
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus 
discípulos: «Passemos à outra margem do lago». Eles 
deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca 
em que estava sentado. Iam com Ele outras embarcações. 
Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram 
tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, 
dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-n’O 
e disseram: «Mestre, não Te importas que pereçamos?». 
Jesus levantou-Se, falou ao vento imperiosamente e disse 
ao mar: «Cala-te e está quieto». O vento cessou e fez-
se grande bonança. Depois disse aos discípulos: «Porque 
estais tão assustados? Ainda não tendes fé?». Eles ficaram 
cheios de temor e diziam uns para os outros: «Quem é este 
homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?».

Comentário
Se a contemplação da obra da criação nos pode levar 
a reconhecer a presença de Deus junto dos homens, 
quanto mais a contemplação das obras realizadas por 
Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus feito homem? E mais 
ainda do que acalmar a tempestade no lago da Galileia, 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 21.Jun | Slão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (14h00)

:: 23.Jun | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 23.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 2º ano, da Cidade (20h30)

:: 23.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 3º ano, da Cidade (21h30)

:: 24.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 5º ano, da Cidade (20h30)

:: 24.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 6º ano, da Cidade (21h30)

:: 25.Jun | Igreja do Cardal - Eucaristia APRAP (14h00)

:: 25.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
da Arroteia e Vicentes (20h30)

:: 25.Jun | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h30)

:: 26.Jun | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

:: 26.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
1º Sector (21h30)

:: 27.Jun | Igreja do Cardal - Missa do 50º Aniversário 
do Hospital da Misericórdia (09h30)

:: 27.Jun | Igreja Matriz - Celebração de Bodas de Ouro 
(10h00)

:: 27.Jun | Igreja Matriz - Casamentos (11h00 e 12h30)

:: 27.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (19h00)

:: 27.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
3º Sector (21h30)

:: 28.Jun | Cumieira - Festa de S. João - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 28.Jun | Santorum - Festa de Sto. António - Missa 
(14h00)

:: 28.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações - Ordenação 
de Diácono do Pedro Simões (16h00)
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Esperança o Senhor sempre presente na barca da Igreja, continua a 
trazer a paz e a bonança ao seu povo batido pelas vagas 
na travessia do mar desta vida a caminho do porto seguro 
da glória celeste.
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