
Viver sabiamente 
Viver sabiamente… Ser sábio… 
Viver em sabedoria… Que si-
gnificado têm estas expressões 
na nossa vida? Como encontrar e 
actualizar em nós essa sabedoria 
que nos faz caminhar pela vida 

sem arrependimentos, sem enganos, sem maldade?... 
A sabedoria é-nos apresentada, neste domingo, como 
uma riqueza sem comparação. Nada se assemelha a 
um homem prudente e bom. Ninguém conhece me-
lhor o propósito e o sentido da vida do que aquele que 
ama e nada mais. A verdadeira sabedoria, aquela que 
não perece, aquela que ilumina e confere a perfeição 
de Deus à humanidade é a do amor. Deus é essa Sa-
bedoria, porque Deus só pode amar. Mistério de vida é 
este de um Deus que nos faz à Sua imagem e seme-
lhança e, por isso, capazes de ser sábios. O caminho 
da sabedoria é, então, um caminho de conversão per-
manente, até chegarmos à estatura de Cristo. A sa-
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bedoria que transforma a vida e lhe dá plenitude é pos-
sível em nós. Assim o queiramos, assim amemos. As-
sim renunciemos a certos (contra-)valores perecíveis 
e acolhamos os valores da vida verdadeira e eterna, a 
vida de Deus. O homem rico do episódio que o Evan-
gelho deste domingo nos apresenta não foi capaz de 
acolher o dom da sabedoria de Deus, não foi capaz de 
se despojar, de completar e dar plenitude a todo o bem 
que já era capaz de fazer; não foi capaz de aceitar, 
com a sabedoria do amor, o caminho da eternidade 
que lhe foi apresentado; não foi capaz de dar um rosto 
novo e definitivo à vida justa que assumia e buscava. 
Jesus convida-nos ao despojamento de tudo o que nos 
afasta da plenitude da vida. A partilha, a solidariedade, 
o despojamento dos bens, a doação de si mesmo, o 
sentido do irmão, dos mais pobres, o amor actualizado 
como oblação são manifestações dessa sabedoria de 
Deus na vida de cada um. Busquemos! Busquemos 
sempre mais! Deus tem tanto para nos dar!

mum, como é o da maioria 
de nossas famílias, com 
suas dores e suas alegrias 
simples; vida entrelaçada 
com paciência serena nas 

adversidades, o respeito pela condição de cada um, da 
humildade que liberta e próspera no serviço; vida de 
fraternidade, que corre do sentir-se parte de um único 
corpo”. Lugar de “santidade evangélica”, “discernimen-
to” e “gratuidade”, mas também “presença discreta, 
fraterna e solidária”, a família “ensinada a sair de si 
mesma para acolher o outro, para perdoar e sentir-
se perdoada”. Quanto à Igreja, como uma família, de 
acordo com o Papa “define-se com a proximidade e o 
amor de um pai, que vive a responsabilidade do cuida-
dor, que protege sem a substituição, que corrige, sem 
humilhar, que ensina pelo exemplo e a paciência”. É 
também a casa aberta, “longe de grandezas externas, 
acolhedora no estilo simples de seus membros e, por 
isso, acessível à esperança da paz que está dentro de 
cada homem, incluindo aqueles - testados pela vida - 
que têm o coração ferido e sofrido. Esta Igreja - disse o 
Papa - pode realmente iluminar a noite do homem”.

Agência Ecclesia

“De que serve acender 
uma pequena vela na es-
curidão que nos circunda? 
Não seria outra coisa que 
seja necessário para dis-
sipar as trevas? Mas é possível superar as trevas?”. 
Papa Francisco abriu assim, com algumas perguntas, 
falando na Vigília das famílias na Praça de São Pedro, 
promovida pela Conferência Episcopal Italiana, sába-
do, 3 de outubro, às vésperas do Sínodo ordinário so-
bre a família. Francisco chamou à oração, para que o 
sínodo “saiba levar uma imagem completa do homem 
a experiência do casamento e da família; reconheça, 
valoriza e propõe quanto nela é belo, bom e santo; 
abrace as situações de vulnerabilidade, que eles tes-
tar: a pobreza, guerra, doença, o luto, as relações 
feridas e desgastadas de que desaguam dificuldades, 
ressentimentos e fracassos; lembre-se destas famílias, 
como a todas as famílias, que o Evangelho permanece 
a boa notícia, da qual sempre começam”. “Cada família 
é sempre uma luz, no entanto diminuem na escuridão 
do mundo”, disse o Papa. “Para compreender a família 
de hoje, entremos também nós no mistério da Família 
de Nazaré, na sua vida escondida, quotidiana e co-

Luz e Esperança
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Reinicio dos Cursos de Cristandade na 
Paróquia
No dia 29 de Setembro, a Escola do Movimento dos 
Cursos de Cristandade de Pombal deu início às suas 
actividades deste novo Ano Pastoral, começando da 
melhor maneira: Com a celebração da Eucaristia. 
Coincidiu este dia com a festa dos Arcanjos Miguel, 
Gabriel e Rafael. “Vereis o Céu aberto e os anjos de 
Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem.” 
Foi-nos proposto, pelo nosso pároco, procurarmos ser 
santos. Para alcançarmos essa santidade, temos de 
ouvir a Palavra de Deus, deixar que a Semente da Pa-
lavra caia em boa terra, seja tratada e alimentada, para 
que dê bons frutos. Tudo isto foi apresentado, não só 
através das palavras, mas utilizando alguns símbolos 
elucidativos, para nos ajudar a interiorizar. Tendo em 
mente a proposta do Plano Pastoral “Somos Comuni-
dades de Discípulos Corresponsáveis”, terminámos a 
nossa Eucaristia com o propósito de, ao longo do ano, 

nos deixarmos envolver no grande amor que Deus 
nos tem, sendo corresponsáveis nesta Igreja de Jesus 
Cristo, renovando a cada dia o nosso compromisso de 
amor e de fé.

Helena Cabral

Encontro mensal dos Leitores
Os Leitores da Paróquia de Pombal encontraram-se, 
no sábado passado, para dar início a mais um Ano 
Pastoral. O encontro mensal, aberto a todos os Lei-
tores da Paróquia, é presidido pelo pároco Pe. João 
Paulo. Nesta reunião, foi possível conversar sobre al-

guns temas que irão marcar o ano, nomeadamente, o 
Jubileu da Misericórdia e algumas das actividades pre-
vistas para o ano que agora começa. Mas, foi a Nota 
Pastoral do nosso Bispo, D. Virgílio Antunes, para este 
ano, que centrou as atenções dos Leitores. O docu-
mento, subordinado ao tema “Comunidade de Discí-
pulos Corresponsáveis”, procura consciencializar os 
cristãos para a necessidade de sentirem a Igreja como 
uma missão de todos e não apenas do clero. “Inspira-
nos a palavra de S. Paulo, que nos convida a traba-
lhar para o crescimento do Corpo de Cristo de uma 
forma ajustada e harmoniosa, quando diz: ‘É a partir 
dele (Cristo) que o Corpo inteiro, bem ajustado e unido, 
por meio de toda a espécie de junturas que o susten-
tam, segundo uma força à medida de cada uma das 
partes, realiza o seu crescimento como Corpo, para 
se construir a si próprio no amor’ (Ef 4, 16)”. O tema 
em destaque está fundamentado no Concílio Vaticano 
II, que, por meio da Constituição Dogmática sobre a 
Igreja, Lumen Gentium, foi uma janela que se abriu na 
forma como se entende a Igreja, no sentido desta per-
tencer a todos os seus membros, inclusive leigos, e a 
sua responsabilidade na acção dentro da comunidade 
e no próprio mundo. O tema vai continuar a ser alvo de 
reflexão nos próximos encontros. Os Leitores reúnem 
mensalmente (no primeiro sábado de cada mês), com 
o pároco. Estas reuniões são abertas a todos os Leito-
res da paróquia, incluindo os das Capelas.

Encontro inicial do GAV
No dia 1 de Outubro, o Grupo de Acompanhamento Vo-
cacional (GAV) da nossa Paróquia deu início às suas 
actividades deste ano, com a primeira reunião mensal. 
Da reunião fizeram parte: a apresentação do Estagiá-
rio Rodolfo; uma análise e partilha sobre a situação da 
Pastoral Vocacional e da experiência do Pré-Seminário 
na Paróquia; um conjunto de propostas para este ano, 
além do que estava planificado (a saber: continuar o 
trabalho de promoção e convite aos adolescentes e jo-
vens da nossa Paróquia; fazer um trabalho continuado 
com os catequistas do 8º ao 10º anos; em coordena-
ção com os catequistas, convidar alguns adolescentes 
para um encontro; pôr todos os grupos, sectores, áre-
as, movimentos a rezar pelas vocações na Semana de 
Oração pelas Vocações; envolver os actuais pré-semi-
naristas nas Semanas da Misericórdia com o Pároco, 
nas Capelas; experiências de vida em comum dos pré-
seminaristas com o pároco e estagiário). Houve, ainda, 
um tempo de partilha sobre as possibilidades para a 
Pastoral Vocacional, no futuro.

Oração Comunitária de Intercessão
No passado domingo, teve o seu reinício o tempo de 
oração de intercessão, que, em cada primeiro domingo 
do mês, tem o seu lugar na Igreja do Cardal, às 20h00. 
Tempo comunitário de oração, para rezar pelas inten-
ções que cada um leva e entrega a quem preside. Com 
o patrocínio amoroso de Cristo, que, durante este tem-
po, é adorado na exposição do Santíssimo Sacramen-
to, e depois de alguns momentos de escuta da Palavra, 
de meditação e oração pessoal, o presidente coloca, 
então, em voz alta os pedidos entregues. E todos re-
zamos pelas intenções de cada um. A vida levada à 
oração e ao pedido comunitário... E que bom é sentir 
que os irmãos rezam e pedem comigo pela intenção 
que levei... Assim aconteceu no passado domingo e 
acontecerá em cada primeiro domingo do mês.
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Comunidade de Discípulos Corresponsáveis… por Juan Ambrósio

Abertura do novo Ano Pastoral
A Diocese de Coimbra deu início, solene e oficialmente, 
ao novo Ano Pastoral. No passado domingo, uma gran-
de assembleia de membros da comunidade diocesana 
congregaram-se em Coimbra, na Sé Nova, para dar 
início a este novo ano, dedicado à corresponsabilidade 
dos discípulos Jesus. O terceiro ano do Plano Pasto-
ral Diocesano é dedicado à comum responsabilidade 
de todos os baptizados na missão da Igreja. A tarde 
começou com 
uma conferên-
cia, proferida 
pelo Dr. Juan 
A m b r ó s i o ,  
professor da 
Universidade 
Católica. Con-
templar a ne-
cessidade de todos se sentirem membros responsáveis 
na construção da Igreja e no anúncio do Evangelho foi 
o mote. Cada um na missão específica da sua voca-
ção, mas todos necessários. Depois da conferência, o 
Senhor D. Virgílio presidiu à celebração da Eucaristia, 
na qual foram instituídos leitores dezoito candidatos 
ao diaconado permanente. A Paróquia de Pombal es-
teve representada por dois dos seus membros, que 
foram enviados a ler, meditar e proclamar a Palavra 
de Deus: Leonel Gameiro e André Alves. Na homilia, o 
Senhor D. Virgílio referiu que todos somos chamados, 
em primeiro lugar, ao encontro pessoal com Cristo e 
a sermos instrumentos para que os outros O possam 
encontrar também e abrir-se ao Reino de Deus. Disse, 
ainda, que “quando este encontro pessoal com Cristo 
e com a Sua Igreja se dá, cresce a comunidade dos 
discípulos, sentimo-nos membros vivos, ativos e com-
prometidos da Igreja, dispomo-nos a evangelizar, ou 
seja, a fazer o anúncio do que conhecemos e amamos, 
a passar o nosso testemunho credível, por meio de pa-
lavras e de gestos cheios de significado, porque são a 

nossa vida”. Partindo das leituras da Eucaristia, referiu 
que “o sacramento do matrimónio é esse selo de Deus, 
que abençoa e fortalece com a graça do Seu Espírito, 
para que os esposos construam a comunidade de vida 
e amor, desejada desde o princípio pelo Criador, como 
vocação à santidade e caminho de felicidade” e que 
o Sínodo dos Bispos, ao refletir sobre esta questão, 
quer repropor aos baptizados este caminho. Dirigindo-
se, por fim, aos candidatos ao diaconado que iriam ser 
instituídos leitores, desafiou-os a ser bons ouvintes da 
Palavra. “Procurai lê-la, rezá-la, meditá-la e contemplá-
la assiduamente, sob a guia do Espírito Santo, como 
Maria. Ela há-de cumprir-se em vós e fará crescer, em 
vós, o Reino de Deus. Pedimos-vos que sejais teste-
munhas da Palavra com a vossa vida e que a deis a 
conhecer aos homens a quem sois enviados, por meio 
dos mesmos gestos que o Senhor usa com todos os 
que são como as crianças: ‘abraçando-as, começou a 
abençoá-las, impondo as mãos sobre elas’.”

Diocese de Coimbra

Leonel Gameiro
“Ao ser enviado, pelo D. Virgílio, a 
ler, meditar e proclamar a Palavra 
de Deus, senti um ardor dentro de 
mim que me apertava, mas, ao mes-
mo tempo, me libertava para servir 
os irmãos, para os levar a melhor 
compreender e entender a Palavra, 
que é sempre viva e eficaz. Pedi ao 
Senhor me ajudasse a alimentar-me sempre da Sua 
Palavra, a dizer no Seu amor e no amor aos irmãos”.

André Alves
“A proclamação da Palavra de Deus 
pelo Leitor deve ser um eco existen-
cial da Lectio Divina que ele realiza 
na própria vida”.

A Abertura do novo Ano Pastoral foi assinalada por 
uma conferência sobre o tema deste ano pastoral, 
como membros da Diocese de Coimbra: Comunidade 
de Discípulos Corresponsáveis. A conferência foi pre-
parada pelo professor de Teologia 
da Universidade Católica, Juan 
Ambrósio. O professor de Teolo-
gia procurou fazer um enquadra-
mento histórico sobre a criação do 
Homem e o sonho de Deus para a 
Sua própria criação. No entender 
de Juan Ambrósio, Deus é alguém que, na Sua matriz 
e génese, Se dá aos outros, para que eles tenham vida 
e “vida em abundância” (Jo 10, 10). A primeira grande 
preocupação de Deus não é o culto, mas o amor que 
Ele nos quer dar. E, depois de criar e dar-Se a conhe-
cer através do Seu Filho, chama-nos a pensar qual é 
o nosso papel neste processo. “Para ser cristão não 

basta acreditar em Jesus Cristo; é preciso acreditar, 
mas com Ele”. Acreditando e vivendo com o exemplo 
de Cristo, sempre no nosso coração, tornamo-nos 
membros da Sua Igreja. E é aqui que começa a nos-

sa corresponsabilidade. Tal como 
uma roda de bicicleta, que só fun-
ciona no seu todo, a Igreja, com 
Cristo no centro, só pode funcio-
nar com todos os seus membros. 
No entender de Juan Ambrósio, é 
importante repensarmos o para-

digma da colaboração: um membro da Igreja não co-
labora, é corresponsável. “É uma obrigação baptismal 
anunciar e testemunhar o amor de Deus”, acrescentou. 
A encerrar, o professor afirmou que a fé passa pelos 
passos que dermos ao nível da corresponsabilidade e 
que a responsabilidade é grande, “porque o Deus em 
que acreditamos não nos deixa outra alternativa”.
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Primeira leitura (Sab. 7, 7-11)
Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o 
espírito de sabedoria. Preferi-a aos ceptros e aos tronos 
e, em sua comparação, considerei a riqueza como nada. 
Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à 
vista dela, não passa de um pouco de areia e, comparada 
com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do 
que a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o 
seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os 
bens e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis.

Comentário
A sabedoria é um dos temas mais queridos de certas 
épocas e de certos povos, como o era na época em que foi 
escrito o livro donde é tirada esta leitura. A sabedoria é, na 
Sagrada Escritura, um dom de Deus, que leva o homem 
a saber apreciar e interpretar a vida e os acontecimentos 
segundo o pensamento e os critérios de Deus, que Ele 
mesmo nos revela. É esta sabedoria que nos há-de levar 
a compreender as palavras de Jesus que vamos depois 
escutar no Evangelho.

Segunda leitura (Hebr. 4, 12-13)
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que 
uma espada de dois gumes: ela penetra até ao ponto de 
divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, 
e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do 
coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença: 
tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que 
devemos prestar contas.

Comentário
Esta leitura faz a apresentação de certos aspectos da 
Palavra de Deus. Ela é palavra eficaz: realiza sempre 
aquilo que diz. Ela não é apenas um som que se ouve: ela 
penetra até ao mais fundo do coração, e só ela é capaz 
de pôr o homem, no seu íntimo, diante da verdade total. 
Ela tudo ilumina e não deixa que haja esconderijos nem 
disfarces; ela é como o olhar de Deus: tudo penetra e tudo 
ilumina.

Leitura do Evangelho (Mc. 10, 17-27 :: Forma breve)
Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um 
homem se aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele 
e perguntou-Lhe: «Bom Mestre, que hei-de fazer para 
alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me 
chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os 
mandamentos: ‘Não mates; não cometas adultério; não 
roubes; não levantes falso testemunho; não cometas 
fraudes; honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: 
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude». 
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-te 
uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres 
e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». 
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e 
retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, 
olhando à sua volta, disse aos discípulos: «Como será 
difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!». 
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 11.Out | Igreja de São Tiago, Coimbra - Hora de 
Adoração da Paróquia de Pombal pelas Vocações 
(16h00 às 18h00)

:: 11.Out | Igreja do Cardal - Encontro de Coros e 
Concerto (18h00)

:: 13.Out | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 15.Out | Salão Paroquial - Reuinião de Pais do 1º ano 
(21h30)

:: 16.Out | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º Sector (21h30)

:: 16.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 2º e 3º 
anos (21h30)

:: 18.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)
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entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo 
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino 
de Deus». Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos 
outros: «Quem pode então salvar-se?». Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas 
não a Deus, porque a Deus tudo é possível».

Comentário
A vida segundo o Evangelho não é um negócio, não se 
lhe deitam cálculos como quem olha para a sua conta 
no banco. É antes a resposta de fé à Palavra de Deus. 
E um dos obstáculos que mais frequentemente impede 
de compreender e responder prontamente à Palavra de 
Deus são os bens da terra. Só a sabedoria de Deus nos 
poderá trazer a luz necessária para aceitarmos, com fé 
e esperança, a palavra do Senhor, que é a palavra da 
salvação.
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