
A Festa da Vida
Jesus sempre defendeu a vida e 
nós devemos fazê-lo também. Fa-
çamos a festa da vida, em cada 
dia, porque Deus ama a vida. 
Jesus cura, Jesus levanta, torna 
livres todas as pessoas. Não há 

razão para vivermos decaídos, se o autor da vida está 
sempre connosco. N’Ele, podemos viver plenamente, 
com toda a dignidade. Não cessemos, também, de Lhe 
dar graças e de Lhe dizer que Ele é alegria na nossa 
vida. Se Deus é apaixonado pela vida, como e por que 
não nós também? Ela é um dom derramado, partilha-
do, oferecido, para ser apreciado, usufruído e cuidado. 
E é um dom tão iluminado que não pode ser guardado 
egoisticamente. A vida supõe relação. A vida nasce da 
relação. O amor fundamenta as relações e a vida. Por 
isso, Deus tem de criar e criar à Sua imagem. Por isso 
nos criou e deu vida. Não bastante, envia-nos o Seu 
próprio Filho, para nos dar a vida em abundância, a 
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vida que não se esgota. Em todas as suas formas, em 
todos os momentos, situações ou circunstâncias, Cris-
to defende e promove a vida: quando perdoa, quando 
cura, quando acolhe e ensina, quando faz os milagres... 
quando dá a Sua vida na Cruz. É toda uma plenitude 
comunicada à nossa vida pelo próprio Filho de Deus, 
autor da Vida. Nós fazemos parte de um projecto de 
vida eterna e ninguém é excluído. Como dizer que 
não? Façamo-nos capazes de apreciar o dom da vida, 
de a construir com entusiasmo e responsabilidade, de 
lhe dar um sentido mais largo, para lá dos horizontes e 
limites deste mundo. Façamo-nos capazes de fazer a 
festa da vida, testemunhando a alegria de estar vivos 
e receber nas mãos os preciosos dons do mundo e 
da eternidade. Façamos festa pela vida, promovendo-a 
e defendendo-a, colaborando e cooperando, continu-
ando a obra da criação, que não é nossa, mas da qual 
fomos tornados instrumentos. Sejamos a vida de Deus 
no mundo. Nunca queiramos menos do que isso.

grande importância para a preparação do próximo ano 
pastoral, como a questão da Catequese de Adultos 
de Inspiração Catecumenal, Acções de Formação, 
Catequese Familiar e Conferências Quaresmais, entre 
outros. Após o término dos trabalhos, todo o Conselho 
deu graças a Deus pelas maravilhas que têm realizado 
no meio de nós, ficando a certeza de que a Paróquia 
de Pombal está no caminho certo e têm dado passos 
significativos no crescimento da comunhão e corre-
sponsabilidade pastoral, caminhando decisivamente 
para formar uma autêntica comunidade de discípulos 
que anuncia o Evangelho como encontro pessoal com 
Cristo, único Salvador, e com a Sua Igreja. E queremos 
seguir em frente, como comunidade de discípulos cor-
responsáveis.

André Alves

Reuniu, no passado domingo, o Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial de Pombal, como unidade repre-
sentativa e dinamizadora das forças vivas da nossa 
comunidade. A reunião, presidida pelo nosso Pároco, 
João Paulo Vaz, decorreu no Salão Paroquial e expres-
sou vivamente o espírito de comunhão e correspon-
sabilidade de todos os seus membros. Contou com 
uma primeira parte, em que o Conselho procedeu a 
uma exaustiva avaliação do Ano Pastoral que agora 
chega ao fim, tanto no que se refere à vida quotidi-
ana da comunidade, quanto à participação desta nos 
grandes eventos eclesiais (Dia da Família Paroquial, 
Visita Pastoral do Sr. Bispo, Dia da Igreja Diocesana, 
etc). Os critérios para esta avaliação foram os seis de-
safios propostos para o biénio: Comunhão, Convicção, 
Comunicação, Celebração, Conhecimento e Caridade. 
São os seis “Cês”, que continuam no horizonte para o 
próximo ano. Foi ainda realizada uma auto-avaliação 
sectorial por cada grupo ou movimento, onde cada um 
dos senhores conselheiros reflectiu sobre os avanços 
e dificuldades sentidos no último ano, segundo os cri-
térios da eficiência, qualidade, persistência e impacto 
das acções pastorais propostas ou dinamizadas. Fi-
nalmente, na segunda parte foram tratados temas de 
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Nova Encíclica do Papa Francisco
sobre Ecologia
O Papa Francisco publicou a semana passada a sua 
nova encíclica ‘Laudato si’, que tem como temática 
central a ecologia. A encíclica é o grau máximo das 
cartas que um Papa escreve e a expressão ‘Laudato 
si’ (louvado seja) remete para o ‘Cântico das Criatu-
ras’ (1225), de São Francisco de Assis, o religioso que 
inspirou o pontífice argentino na escolha do seu nome. 
A 15 de Janeiro deste ano, o Papa explicou que este 
texto iria ser publicado ainda a tempo de pressionar a 
comunidade internacional para decisões corajosas na 
Conferência do Clima 2015, em Paris. “A última con-
ferência, no Peru (dezembro de 2014), desiludiu-me. 
Esperemos que, em Paris, sejam um pouco mais cora-
josos. Penso que o diálogo entre religiões é importan-
te, também neste ponto, e que estamos de acordo num 
sentimento comum”, referiu aos jornalistas, durante a 
viagem que o levou do Sri Lanka às Filipinas. Até De-
zembro, em Paris, vão decorrer uma série de eventos 
destinados a definir um novo acordo climático global 
pós-2020, centrado na redução de emissões para limi-
tar o aumento médio de temperatura em 2º. “Em gran-
de parte, é o ser humano, que dá chapadas à natureza, 
quem tem responsabilidade nas alterações climáticas. 
De certa forma, tornamo-nos donos da natureza, da 
mãe terra”, alertou o Papa, para quem “o homem foi 
longe demais”. “Enviei o texto à Congregação para a 
Doutrina da Fé, à Secretaria de Estado e ao teólogo 
da Casa Pontifícia para que o estudem e eu não diga 
asneiras”, brincou o Papa, a respeito do processo de 
revisão destes documentos. Francisco sublinhou que 
há muitas vozes que falam das questões ambientais, 
elogiando o papel desempenhado pelo patriarca Bar-
tolomeu I, de Constantinopla (Igreja Ortodoxa). Já a 22 
de Abril, o Papa associou-se, no Vaticano, à celebra-
ção do Dia da Terra, pedindo respeito pela natureza 
para contrariar a exploração dos recursos naturais que 
compromete o futuro. “Que a relação dos homens com 
a natureza não seja guiada pela cobiça, pela manipu-
lação e a exploração, mas conserva a harmonia divina 
entre as criaturas e o criado, na lógica do respeito e do 
cuidado, para a colocar ao serviço dos irmãos, tam-
bém das gerações futuras”, disse, perante milhares de 
pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Francisco 
deixou ainda um apelo para que todos saibam “ver o 
mundo com os olhos de Deus Criador: a terra é o am-
biente a proteger e o jardim a cultivar”. Em Novembro 
de 2014, durante a sua visita ao Parlamento Europeu, 
em Estrasburgo, o Papa argentino recordou que a 
Europa sempre esteve na vanguarda do compromis-
so ecológico e da promoção de fontes alternativas de 
energia, “cujo desenvolvimento muito beneficiaria a 
defesa do meio ambiente”. Nesse contexto, aludiu ao 
sector agrícola e sublinhou que “não se pode tolerar 
que milhões de pessoas no mundo morram de fome, 
enquanto toneladas de produtos alimentares” são dei-
tadas fora.

Agência Ecclesia

Encerramento da Catequese nos Vicentes
O Parque de Merendas do Cotrofe foi pequeno para 
a comunidade dos Vicentes que, no domingo passa-
do, fez o seu já tradicional convívio a encerrar do ano 
catequético. A comunidade uniu-se aos catequistas e 
catequizandos e encheu o Parque de Merendas, para 
o almoço convívio. Antes, na Capela dos Vicentes, o 
estagiário Pedro Simões presidiu à Celebração da Pa-
lavra e entregou as pagelas aos meninos e meninas da 
Catequese. Sublinhou a importância da Catequese e 
agradeceu o empenho dos catequistas. A Capela tam-
bém reconheceu o mérito destes homens e mulheres, 

que se disponibilizam para proclamar o Evangelho e le-
var a palavra de Deus até aos mais novos. A Comissão 
entregou um presente simbólico a todos os catequistas 
e ao coro que anima, domingo após domingo, as cele-
brações. Os catequistas promoveram, também, todas 
as festas intermédias da Catequese: o 2º ano festejou 
a Festa do Pai Nosso; o 4º ano a Festa da Palavra; o 
5º ano a Festa da Aliança; o 7º ano recordou as Bem-
Aventuranças; o 8º fez a Festa da Vida; e, por último, o 
9º ano a Festa do Compromisso. Depois de entregues 
as pagelas e coladas nas cadernetas, os catequizan-
dos e os respectivos familiares rumaram em direcção 
Cotrofe, para festejar o final de mais um percurso nesta 
caminhada de fé.

Gilberto Neves

Festa em Honra de Santo António
no Alto dos Crespos

Decorreu, no passado domingo, 14 de Junho, no Alto 
dos Crespos, a festa em honra de Santo António. Ape-
sar dos alertas de mau tempo que se esperavam para 
a tarde de domin-
go, muitas foram 
as pessoas que 
compareceram na 
celebração da Mis-
sa e na Procissão, 
que foi o ponto alto 
dos festejos. Afinal 
não choveu e o sol 
até lá ia espreitan-
do entre as nuvens. 
Os festejos continuaram, com a actuação de um grupo 
de concertinas e do Rancho Folclórico do Reguengo, 
que animaram a tarde. A sardinhada foi outro ponto 
alto da tarde. Criou-se um agradável clima de convívio 
e de confraternização, que continuou pela noite dentro. 
A Comissão da Capela reconhece o contributo da po-
pulação em geral, bem como a sua presença.
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Lobitos acampam em Miranda do Corvo

Foi com o coração cheio que os 26 Lobitos e a Equipa 
de Animação regressaram a casa, ao fim de três dias 
de actividade, em Miranda do Corvo. O imaginário es-
colhido foi “O Maugli no jardim Zoológico” e, por isso, 
escolhemos o Parque Biológico na Quinta da Paiva 
como local para acampar. No dia 19, início da Caçada, 
tivemos connosco o nosso Assistente, Pe. João Paulo 
Vaz, cuja presença foi muito importante para a Alcateia. 

A ele foi pedido que preparasse algo a nível espiritual 
e o resultado final da “Rocha da Fé” foi muito bom. Foi 
muito interessante ver a forma como os Lobitos vêem 
Jesus. Durante a tarde desse dia, houve diversas acti-
vidades, onde foram trabalhadas áreas como o Físico, 
o Afectivo, o Carácter, o Intelectual e o Social. No se-
gundo dia, tivemos oportunidade de conhecer todo o 
Parque e os animais que lá habitam. Os animais selva-
gens deliciaram os nossos Lobitos. Houve ainda tempo 
para andar a cavalo e participar num atelier de barro. 
A noite ficou marcada pela “Flor Vermelha”, seguida de 
um momento de oração, partilha e agradecimento a 
Deus por todos os momentos vividos. A actividade ter-
minou no domingo, dia 21, com almoço partilhado com 
os pais. Um agradecimento final para a Alexandra e a 
Carla, mães de Lobitos que acompanharam a Equipa 
de Animação e trataram de toda a nossa alimentação, 
e ainda para a equipa do Parque Biológico, que foram 
incansáveis connosco e nos proporcionaram excelen-
tes condições para que tudo corresse bem.

Sandra Carlos
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Tarde Vocacional da Paróquia
No passado dia 10 de Junho, o Parque de Merendas 
do Cotrofe recebeu um Encontro Vocacional da Paró-
quia. Neste encontro, além da equipa que acompanha 
os jovens pré-seminaristas, estiveram presentes um 
antigo pré-seminarista, Francisco Santos, a missioná-
ria Maria Leão, os três jovens de Pombal que estão no 
pré-seminário, os respectivos familiares e um grupo de 
catequese do 3º Sector e suas famílias. Juntaram-se 
para ouvir falar das vocações. Entre os vários testemu-
nhos registados, Francisco Santos partilhou que nem 
sempre o pré-seminário é sinónimo de seguir a vida do 
sacerdócio. Aliás, ele próprio fez parte, conheceu me-
lhor Jesus e depois seguiu outra vocação: o casamen-
to. O mesmo não aconteceu com a missionária Maria 
Leão, que abraçou a sua vocação de vida consagrada 
a Deus. A missionária apresentou o seu testemunho 
com a história da águia que foi criada como uma gali-
nha. Apesar de ser águia e saber voar nunca pensou 
arriscar porque na sua cabeça era uma galinha… até 
que, um dia, alguém lhe ensinou que estava errada 
e que afinal sabia voar e bem alto. Uma história que 
ajudou os presentes a perceber melhor o que é a vo-

cação. Seguiram-se os testemunhos dos três jovens 
de Pombal actualmente no pré-seminário: o David, o 
Rodrigo e o Vítor. Cada um deles apresentou o seu 
próprio percurso e o que fazem nos encontros, tendo 
o David aproveitado o momento para falar um pouco 
mais sobre as suas próprias escolhas. Esclareceu que 
o facto de frequentar o pré-seminário não significa, 
para já, que irá seguir o Seminário. A sua opção é se-
guir Deus a vida toda. David Silva admitiu que existem 
momentos na vida em que não sabemos a resposta na 
ponta da língua e temos dúvidas. Mas, se entregarmos 

a nossa vida a Deus e nos deixarmos conduzir por Ele, 
as dúvidas vão-se dissipando. Por último, afirmou que 
seguir Jesus é o caminho mais bonito que conheceu 
até hoje. Os familiares dos três jovens também deram 
o seu testemunho e admitiram que sentem muito or-
gulho nos filhos. A Tarde Vocacional terminou com um 
jogo de futebol seguido de lanche convívio. Uma tarde 
a repetir, no próximo ano.

Ponte da Assamaça celebrou
Festa do Pai Nosso

A Capela da Ponte de 
Assamaça celebrou, 
no início deste mês, 
com as crianças do 2º 
ano de catequese, a 
Festa do Pai Nosso. É 
bom que estas crian-
ças comecem a apren-

der que tudo isto incide numa caminhada de fé. É o 
conhecimento de que a criança já tem capacidade para 
tratar Deus como Pai, rezando todos os dias e fazendo 
a Sua vontade. Com Jesus, aprendem a tratá-l’O como 
Pai do Céu e dizer-lhe: Pai Nosso que estais nos Céus. 
Foi-lhes dito que esta oração do Pai Nosso não foi ape-
nas para memorizar, mas para viver. Regressaram feli-
zes, e toda a assembleia, com a bênção final dada pelo 
Padre Manuel Gonçalves, que presidiu à Eucaristia.



28 de Junho de 2015
XIII Domingo do Tempo Comum

Primeira leitura (Sab. 1, 13-15; 2, 23-24)
Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele Se alegra com 
a perdição dos vivos. Pela criação deu o ser a todas as 
coisas, e o que nasce no mundo destina-se ao bem. Em 
nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte 
reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Deus criou 
o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua 
própria natureza. (...)

Comentário
A palavra de Deus procura esclarecer-nos sobre o sentido 
da morte: ela não é, de maneira nenhuma, um objectivo na 
obra da criação. Deus tudo criou para a vida. A morte é um 
obstáculo interposto à vida, como o é o pecado, com que o 
homem se opõe à realização do plano de graça do Senhor. 
Mas, do pecado e da morte, Jesus Cristo nos salvou.

Segunda leitura (2 Cor. 8, 7.9.13-15)
Irmãos: Já que sobressaís em tudo – na fé, na eloquência, 
na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade 
que vos ensinámos – deveis também sobressair nesta 
obra de generosidade. Conheceis a generosidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele, que era rico, fez-Se pobre 
por vossa causa, para vos enriquecer pela sua pobreza. 
Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros, 
mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias 
presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência 
para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua 
abundância. (...)

Comentário
S. Paulo está procurando angariar fundos, na comunidade 
de Corinto, para socorrer a comunidade muito pobre de 
Jerusalém. Procura, para isso, fazer compreender aos 
cristãos que esta troca de bens materiais vem, por um 
lado, estabelecer a igualdade entre todos, e, por outro, 
proporcionar-lhes ocasião de se mostrarem generosos.

Leitura do Evangelho (Mc 5, 21-24.35b-43)
Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco 
para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande 
multidão à sua volta, e Ele deteve-Se à beira-mar. Chegou 
então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver 
Jesus, caiu a seus pés e suplicou-Lhe com insistência: «A 
minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos, para 
que se salve e viva». Jesus foi com ele, seguido por grande 
multidão, que O apertava de todos os lados. Entretanto, 
vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: «A tua filha 
morreu. Porque estás ainda a importunar o Mestre?». 
Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da 
sinagoga: «Não temas; basta que tenhas fé». E não deixou 
que ninguém O acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e 
João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa do chefe 
da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente 
que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: «Porquê 
todo este alarido e tantas lamentações? A menina não 
morreu; está a dormir». Riram-se d’Ele. Jesus, depois de 
os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o 
pai da menina e os que vinham com Ele, entrou no local 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 28.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações - Ordenação 
de Diácono do Pedro Simões (16h00)

:: 30.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
da Ponte e da Ranha (20h30)

:: 30.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do Travasso e dos Crespos (21h30)

:: 01.Jul | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas da 
Charneca e de Santorum (20h30)

:: 01.Jul | Centro Paroquial - 6º Encontro de Revisão de 
Vida da Equipa do CPM (21h30)

:: 02.Jul | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas do 
Casal Fernão João (20h30)

:: 02.Jul | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h30)

:: 04.Jul | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (18h30)

:: 04.Jul | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 05.Jul | Almoço-convívio e Encerramento da 
Catequese dos Adultos Crismandos (12h30)

:: 05.Jul | Sra. de Belém - Festa do Espírito Santo - 
Missa (14h00)

:: 05.Jul | Flandes - Festa de São João - Missa (15h00)

:: 05.Jul | Ranha de Baixo - Festa de São Pedro - Missa 
e Procissão(15h00)

:: 05.Jul | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Pastoral Arciprestal (16h30)

:: 05.Jul | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)
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Esperança onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: «Talita 
Kum», que significa: «Menina, Eu te ordeno: Levanta-te». 
Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já 
tinha doze anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus 
recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse 
do caso e mandou dar de comer à menina.

Comentário
Dois milagres, em que Jesus Se manifesta o Senhor da 
vida. Mais de uma vez, Ele próprio Se definiu como sendo 
a Vida. Fazendo-Se homem, a sua humanidade é agora 
o instrumento, bem próximo de nós, da sua divindade, de 
sorte que aproximar-se d’Ele é aproximar-se da Vida.
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