
O nosso Ano 
Este ano pastoral 2015-16 tem 
por tema, na Diocese, “Comuni-
dade de Discípulos Correspon-
sáveis”. Pretendemos desen-
volver nos cristãos o sentido de 
pertença eclesial e fomentar a 

corresponsabilidade pastoral nas unidades pasto-
rais, “duas realidades estreitamente ligadas, uma 
vez que, da consciência de pertença à Igreja, nasce, 
em todo o cristão, a disponibilidade para se assumir 
activamente corresponsável na sua construção”, diz-
nos o Sr. Bispo. Na sua Nota Pastoral para este ano, 
apresenta-nos temas como: “Construir caminhos de 
comunhão”, apresentando-nos a Igreja como mistério 
de comunhão; “Estilo de organização da comunidade”, 
falando-nos da Igreja como Povo de Deus, da unidade 
e diversidade de dons, carismas e ministérios, da I-
greja como família dos filhos de Deus, com clérigos e 
leigos; “Corresponsáveis pelo crescimento da Igreja”; 

Igreja do Cardal acolheu Encontro de Coros
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“Dimensões da corresponsabilidade pastoral”, referin-
do a corresponsabilidade na liturgia, na evangelização, 
na caridade e na construção da comunidade; “Corres-
ponsabilidade e sentido de pertença eclesial, falan-
do-nos da relação com a diocese e com a paróquia; 
“Corresponsabilidade, sentido de pertença e unidades 
pastorais”. Tudo isto assumimos, como Paróquia, para 
este ano, em comunhão com a Diocese. Mais ainda, 
tudo isto se concretiza nos seis desafios delineados 
no nosso Plano Pastoral: os desafios da Caridade, do 
Conhecimento, da Convicção, da Comunhão, da Co-
municação e da Celebração. Finalmente, com muita 
alegria acolhemos essa graça que será o Jubileu da 
Misericórdia, que dará ao nosso ano todo um suporte e 
fundamentação muito renovados. Deixemo-nos desa-
fiar por todos estes motivos, deixemo-nos cativar por 
Jesus Cristo, cresçamos na pertença e na correspon-
sabilidade. Confiamos este novo ano à intercessão de 
São Martinho e de Nossa Senhora do Cardal.

Natal nesta Igreja. O concerto está agendado para dia 
20 de Dezembro. O Encontro de Coros foi mais um 
evento que este Coro organizou, depois de um ano 

cheio de novidades. No historial deste grupo, actual-
mente com cerca de 50 elementos, contam-se viagens 
a vários países da Europa e, em breve, a Ceuta, no 
âmbito das celebrações da conquista deste território. A 
Ilha da Madeira é outro dos destinos que o Coro dese-
ja, para dar a conhecer a qualidade vocal dos seus ele-
mentos. Em mente está também prevista a gravação 
de um cd e muitas outras novidades que o público que 
acompanha o Coro Municipal Marquês de Pombal irá 
conhecer em breve.

O Coro Municipal Marquês de Pombal, o Coro de Mor-
tágua e o coro da Cruz Vermelha Portuguesa de Águe-
da encantaram o público que assistiu à sua actuação, 
na Igreja do Cardal. O encontro realizou-se no domingo 

passado, no 
âmbito das 
comemora-
ções do mês 
da música. A 
iniciativa foi 
o rgan izada 

pelo Coro anfitrião, em parceria com o Município de 
Pombal e a nossa Paróquia. A escolha da Igreja do 
Cardal foi uma sugestão do Maestro Vitor Gonçalves, 
pelas excelentes condições que o espaço de culto 
oferece. Por essa razão, o Coro Municipal Marquês de 
Pombal pensa já realizar o seu próximo concerto de 
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A grande aposta: Catequese de adultos
A Catequese de Adultos de Inspiração Catecumenal, 
proposta pela nossa Diocese, encontra-se na linha 
de frente das grandes apostas da Igreja Católica para 
este nosso século. Na linha do Concílio Vaticano II e 
respondendo aos apelos do Papa Francisco por uma 
Igreja em saída, a iniciativa desta catequese de adultos 
procura ser uma resposta racional e inteligente acerca 
do porquê de sermos cristãos e como o facto de ser 
cristão, de forma convicta e consciente, pode trans-
formar a minha vida e o mundo. Este projeto, que na 
Paróquia de Pombal terá inicio no próximo dia 24 de 
Outubro, pelas 21h30, no Salão Paroquial, é aberto a 
todos os interessados que desejem aprofundar a sua 
fé, mas sobretudo àqueles cristãos e cristãs que se 
reconhecem como não-praticantes, de modo a desper-
tar-lhes o interesse e a curiosidade acerca da própria 
religiosidade, mediante uma reflexão honesta, adulta 
e profunda acerca dos grandes temas e desafios da 
actualidade, nos quais todos nós, crentes ou não, es-
tamos profundamente envolvidos: a família, o trabalho, 
os bens materiais, o sofrimento, a solidariedade, entre 
outros. Será uma caminhada dinâmica, aberta, sem 
preconceitos e realizada sempre no profundo respei-
to pelo ritmo,  individualidade e consciência de cada 
um. Para coordenar esta tarefa, existe uma equipa de 
animadores que foram preparados durante todo o ano 
passado, que acompanhará os diversos grupos, em 
encontros quinzenais, de reflexão e debate, em clima 
de diálogo fraterno, onde está também prevista a ver-
tente do convívio. A única exigência é a de um espírito 
e mente abertas para uma experiência que vai revelar 
um Cristianismo e uma Igreja como você nunca viu. 
Fica a todos o convite para a primeira sessão e o de-
safio de caminhar connosco nesta apaixonante via de 
plenitude e realização cristã.

André Alves

Mais um ano de Catequese a começar
Um pouco por toda a Paró-

quia se ouvem os ecos da 
criançada, adolescentes 
e jovens que iniciam 
mais um ano de cami-
nhada. Antes de mais, 
quero aqui sublinhar a 
participação de alguns 
dos nossos mais recen-
tes crismados nesta ta-

refa maravilhosa de falar 
de Deus aos mais novos. 

Não só na Cidade, mas também em algumas Capelas. 
Sejamos capazes de os fazer sentir bem acolhidos. 
Sejamos capazes de os fazer sentir felizes por fazerem 
parte desta grande família. Tentemos e esforcemo-nos 
para que mais o venham ainda a fazer, neste ano. 
Caminhada que queremos, com toda a certeza, que 
seja enriquecedora, não só para eles, catequizandos, 
mas também para nós, catequistas, e também para os 
pais de toda esta gente mais nova. Não podemos es-
quecer os vários desafios que foram sendo lançados: 
Ano da Misericórdia, pelo Papa Francisco (nunca nos 
esqueçamos que este nome foi adotado tendo em con-
ta quem foi S. Francisco de Assis e o papel que este 
santo ainda hoje em dia tem nas nossas vidas e na 
vida da Igreja); Coimbra: Bispo quer cristãos mais «dis-
poníveis» e «corresponsáveis» pela vida da diocese; 
um outro desafio do Papa Francisco é que ensinemos 
os nossos catequizandos (e não só) a rezar o terço. 
E, porque não, nós próprios assumirmos compromis-
sos, de uma vez por todas, connosco próprios e com 
Deus? Pelo menos, nós catequistas, no sentido de tor-
nar toda a nossa Catequese um sinal vivo da presença 
de Deus?

Helena Maximino

As Eucaristias Verbum Dei
No passado sábado, dia 10 de Outubro, o Grupo de 
Jovens Passo a Passo de Pombal reiniciou a dinami-
zação das Eucaristias Verbum Dei, que terão lugar, 
como nos anos anteriores, em cada segundo sábado 
do mês, às 19h00, na Igreja Matriz. Trata-se de uma 
celebração da Eucaristia dominical da Família Verbum, 
presidida por um sacerdote da Fraternidade Verbum 
Dei (neste dia, o Pe. Felix), para a Paróquia e Arcipres-
tado de Pombal, mas alegre e naturalmente aberta a 
toda a comunidade paroquial. Um tempo de celebra-
ção festivo e animado, numa linguagem muito jovem e 
missionária, com Jesus Cristo sempre no centro. Com 
esta celebração de deu início ao ano de actividades do 
Grupo de Jovens Passo a Passo.

Abertura do Ano Escutista
Foi no passado sábado que o Agrupamento de Escutei-
ros 674 de Pombal iniciou mais um ano escutista, par-
ticipando no “Dia da Região 2015”, em Coimbra, onde 
estiveram pre-
sentes cerca 
de 1600 es-
cuteiros. No 
domingo e já 
em Pombal, 
durante a ma-
nhã, decorre-
ram as passagens de Secção e a entrada de novos 
elementos. Depois, foi tempo para um almoço-convívio 
com a presença dos pais.

Sandra Carlos

GAV em adoração
O Grupo de Acompanhamento Vocacional de Pombal deslocou-se, no passado domingo, ao Santuário de Ado-
ração e Oração pelas Vocações da nossa Diocese, a Igreja de S. Tiago, em Coimbra, respondendo ao compro-
misso assumido no final do ano passado, para um tempo de oração pelas vocações. Assim acontecerá em cada 
segundo domingo do mês, entre as 16h00 e as 18h00. Toda a comunidade paroquial se pode juntar a este grupo 
e responder ao apelo da oração pelas vocações, cada vez mais importante para a nossa Igreja.
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Reunião da Comissão Permanente do
Conselho Pastoral
Na quinta-feira dia 8 de 
Outubro, reuniu a Co-
missão Permanente do 
Conselho Pastoral Paro-
quial, para dar continui-
dade às propostas des-

te para este Ano Pastoral. Entre os assuntos tratados, 
estiveram, em especial, as Festas de São Martinho, 
padroeiro da Paróquia, no próximo mês, as “Semanas 
da Misericórdia com o Pároco”, nas Capelas e aldeias 
a elas ligadas, ao longo de todo este ano, a dinami-
zação da Igreja do Cardal como Santuário da Miseri-
córdia, no Jubileu, para a Paróquia e Arciprestado, os 
temas e conferencistas das Conferências Quaresmais 
deste ano e a Catequese de Adultos de Inspiração Ca-
tecumenal, cujos primeiros grupos se estão a formar, 
depois de um ano de preparação dos animadores. Mui-
to entusiasmo colocado e esperança nos frutos domi-
naram esta reunião. Que toda a comunidade paroquial 
se una na dinamização do Plano Pastoral Paroquial e 
Diocesano para este Ano Pastoral.

Paróquia tem um novo auxiliar ao serviço
A Paróquia de Pombal já começou a acolher o novo 
estagiário e auxiliar do nosso Pároco. Rodolfo Albu-
querque, de 26 anos, é natural de Póvoa de Midões, 
concelho de Tábua, e terminou, 
neste ano, o Curso de Teologia, 
que lhe confere a possibilidade de 
continuar a sua caminhada, com 
vista à entrega total da sua vida a 
Deus. O jovem irá auxiliar o nosso 
pároco e trabalhar na nossa co-
munidade. O caminho que se se-
gue será percorrido em comunhão 
com a comunidade até ao grande 
dia da sua ordenação como sacer-
dote. Rodolfo Albuquerque sonha 
com esse dia desde criança. Com 
pouco mais de palmo e meio, o jo-
vem seminarista participava todos 
os domingos na celebração da 
Eucaristia, sempre acompanhado 
pelos progenitores. A curiosidade 
pelas vestes do Pe. Júlio, o pároco que conheceu em 
criança, levavam a mente de Rodolfo a viajar pelo futu-
ro e a imaginar-se no altar, a celebrar. O sonho mante-
ve-se e foi sendo alimentado pela avó, que rezava com 
frequência para isso acontecesse. Com a chegada da 
adolescência, a ideia foi ganhando forma. Com a che-
gada do Pe. Luís Costa, actual presidente da Cáritas 
Diocesana, à sua Paróquia, o jovem Rodolfo teve o 
primeiro contacto com o Pré-Seminário. O seminarista 
recorda-se de entrar numa carrinha cheia de rapazes e 
quando chegou ao primeiro encontro deram-lhe o car-
tão número 102. Deste grupo, apenas ele seguiu para 
o Seminário de Coimbra, quando completou a maiori-

dade. O gosto pelos encontros do Pré-Seminário esti-
veram na origem do início desta caminhada. Até que 
chegou o grande dia das decisões: “E agora?”, pen-

sou Rodolfo, quando foi obrigado a 
escolher o seu futuro entre a Uni-
versidade e o Seminário. Depois 
de reflectir e rezar (muito), decidiu 
escolher Jesus Cristo como mode-
lo a seguir. Rodolfo teve de vencer 
alguns preconceitos para encarar a 
sua nova vida. No Seminário Maior 
de Coimbra iniciou os seus estu-
dos de formação teológica. Três 
anos depois, foi para o Porto com 
os seus companheiros. Apesar da 
distância, o seu percurso não so-
freu nenhuma alteração pois o seu 
objectivo mantinha-se bem vinca-
do na sua mente e, principalmente, 
no seu coração. No final do ano 
lectivo passado, terminou o Curso 

de Teologia e, em Agosto, foi-lhe anunciado pelo nosso 
Bispo que iria estagiar para a Paróquia de Pombal. Um 
desafio que agarrou com as duas mãos, até porque 
a ideia que tinha de Pombal era a de uma paróquia 
muito dinâmica e de uma comunidade muito dedicada 
à sua Igreja. Uma ideia que já começou a confirmar. 
Como conselho para os jovens que sonham com este 
caminho, Rodolfo Albuquerque deixa uma mensagem: 
“Não tenham medo, deixem-se enamorar por Jesus 
Cristo, sem preconceitos, e vivam na alegria de ser 
cristãos. A Igreja não é uma instituição morta: é viva, 
porque festejar o dom de Deus nos dá vida e vida em 
abundância”.

INÍCIO A 24 OUTUBRO



18 de Outubro de 2015
XXIX Domingo do Tempo Comum

Primeira leitura (Is. 53, 10-11)
Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. 
Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, 
terá uma descendência duradoira, viverá longos dias, e a 
obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os 
sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. 
O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si 
as suas iniquidades.

Comentário
Esta leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo de 
Deus” do Livro de Isaías. Este Servo apresenta-se como 
alguém que leva o seu espírito de serviço até ao ponto de 
dar a própria vida pela salvação da multidão. Jesus há-de 
realizar, da maneira mais perfeita que se possa imaginar, 
esta figura do Servo de Deus, e ensinou que este é o único 
caminho para entender a sua missão e a nossa, como seus 
discípulos e membros do seu povo.

Segunda leitura (Hebr. 4, 14-16)
Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os 
Céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na 
profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um 
sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas 
fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em 
tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, 
portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim 
de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um 
auxílio oportuno.

Comentário
Por uma coincidência feliz, esta leitura liga-se hoje muito 
bem às outras duas. Fala-nos ela de Cristo como nosso 
Sacerdote. Ele não só Se ofereceu a Si mesmo ao Pai 
por nós, mas, como fruto dessa oblação, Ele mesmo, 
em sua humanidade, penetrou nos Céus e lá colocou, à 
direita do Pai, a nossa pobre humanidade, por Ele salva. 
Aí Ele continua a ser o Sacerdote da humanidade, por 
quem sempre intercede junto do Pai. Podemos, por isso, 
aproximar-nos confiantes de Deus, que nos acolhe com a 
sua graça.

Leitura do Evangelho (Mc. 10, 35-45)
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, 
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, 
nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». 
Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?». 
Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, 
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». 
Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber 
o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo com 
que Eu vou ser baptizado?». Eles responderam-Lhe: 
«Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice 
que Eu vou beber e sereis baptizados com o baptismo com 
que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha direita 
ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-
lo; é para aqueles a quem está reservado». Os outros 
dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago 
e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 18.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 18.Out | Encontro dos Crismados Adultos 2014-15 
(19h30)

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

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

:: 22.Out | Cartório Paroquial - Reuinião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

:: 23.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 4º ao 
6º anos (21h30)

:: 24.Out | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h00)

:: 24.Out | Salão Paroquial - Encontro Geral dos 
Animadores e Candidatos à Catequese de Adultos 
(21h30)

:: 25.Out | Igreja do Cardal - Festa do Acolhimento do 1º 
ano (10h30)

:: 25.Out | Sra. de Belém - Festa de N. Sra. do Rosário 
- Missa (14h00)
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domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o 
seu poder. Não deve ser assim entre vós: quem entre vós 
quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser 
entre vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o 
Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir 
e dar a vida pela redenção de todos».

Comentário
Jesus realizou em Si a figura do Servo de Deus, de que 
falava a primeira leitura. E, se hoje O reconhecemos como 
“Senhor”, foi porque o Pai O exaltou e Lhe deu esse nome, 
que está acima de todos os nomes, depois de Ele ter sido 
obediente até à morte e morte de cruz. O caminho que O 
levou à glória foi o do serviço até à morte.
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