
Esperança, Fé, Amor
Ao chegarmos quase ao final do 
Ano Litúrgico, somos convidados 
a renovar a nossa esperança, a 
confiar sempre nesse Deus liber-
tador que nos ama, o Senhor da 
história, que tem um projecto de 

vida definitivo para cada um de nós. É o Senhor quem 
alimenta a nossa esperança e o sentido pleno da nos-
sa existência. Não tenhamos nunca receio de colocar 
n’Ele a nossa confiança. Manifestemos sempre a fé 
como caminho e Deus Se poderá manifestar em nós. 
Que vivam em nós a fé e a esperança, mas que a cari-
dade seja a maior de todas as virtudes. Seja ela a fun-
damentar tudo o que vivemos. Desejar caminhar para 
um sentido mais pleno da existência, dar contornos de 
eternidade à nossa vida e chegar aí depende absolu-
tamente da caridade que imprimimos aos nossos dias, 
aos nossos gestos, palavras, acções. Como cristãos, 
somos chamados a testemunhar, com mais entusias-
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mo, estas virtudes chamadas teologais, virtudes que 
vêm de Deus e que podemos experimentar como vir-
tudes de eternidade e glória. O amor é vida concreta e 
dá corpo às intenções, às atitudes, aos comportamen-
tos que se verificam na actividade de todos os dias. O 
amor misericordioso é indispensável, sobretudo, entre 
aqueles que estão mais próximos entre si, como ami-
gos, pais e filhos, marido e mulher, etc. O seu campo 
de acção, contudo, não se confina só a esse raio de 
acção. O Papa Paulo VI, por mais de que uma vez, 
afirmou que a “civilização do amor” é o fim para o qual 
devem ser apontados todos os esforços dos cristãos. 
Assumamos, hoje, como sempre, que a caridade, além 
de configurar a nossa identidade de cristãos, é uma 
missão da qual depende o crescimento da Igreja e a 
transformação do mundo. Deus é amor e é em nós que 
especialmente ele se manifesta. Que o amor de Deus 
em nós possa crescer, fundamente e aumente a nossa 
fé e a nossa esperança.

que os pais fizeram com os catequistas teve uma nota 
introdutória proferida pelo nosso pároco, Pe. João Pau-
lo Vaz. O pároco questionou os pais sobre qual das 
personagens bíblicas eles se identificam: Marta ou Ma-
ria? Quantas vezes somos capazes de parar um pouco 
para ouvir a Palavra de Deus? Depois de interiorizar a 
mensagem, os catequistas preparam um “jogo” de pri-
oridades que ajudou a esclarecer melhor as ideias que 
foram transmitidas. Com a ajuda de uma jarra e alguns 
objectos de tamanhos diferentes, os catequistas, com a 
colaboração dos pais, foram preenchendo o recipiente. 
Primeiro entraram os objectos maiores, que correspon-
diam às coisas mais importantes: Deus, família e os 
amigos. Seguiu-se 
o trabalho e, por úl-
timo, as actividades 
lúdicas e as acções 
diárias com menor 
importância. E, por 
último, ainda so-
brou um bocadinho 
de tempo para beber um café com um amigo. Tudo tem 
o seu tempo e o seu lugar. E foi esta a mensagem que 
ficou no ar, numa reunião muito bem participada.

A Igreja do Cardal acolheu, a semana passada, os 
pais dos catequizandos que frequentam o 3º Sector da 
Catequese da Paróquia de Pombal. O encontro serviu 

para aprofundar e 
reflectir sobre algu-
mas das nossas pri-
oridades diárias. Os 
pais foram convida-
dos a reflectir sobre 
duas leituras bíbli-
cas que abordam a 

questão do aproveitamento do nosso tempo. A primeira 
leitura, do Antigo Testamento, do livro de Eclesiastes, 
transporta-nos numa viagem no tempo: “Para tudo há 
um momento e um tempo para coisa que se deseja 
debaixo do céu”. A segunda leitura, do Evangelho se-
gundo São Lucas, reporta-nos para a passagem bíbli-
ca sobre a visita de Jesus às duas irmãs Marta e Ma-
ria. Marta era uma mulher muito atarefada que nunca 
parou enquanto Jesus esteve em sua casa. Maria, pelo 
contrário, era mais serena e, enquanto a irmã andava 
na sua azáfama doméstica, ela parou aos pés de Je-
sus, para ouvir a Sua palavra. Ambas as leituras falam 
das prioridades que assumimos no dia-a-dia. A reflexão 
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Festa de Todos os Santos em Valdeira
No passado domingo, dia 1 
de Novembro, foi celebra-
da, na Capela de Valdeira, 
a Festa em Honra de Todos 
os Santos. A celebração da 
Eucaristia foi presidida pelo 
nosso pároco, Pe. João Pau-
lo, a seguir à qual foi realiza-
da a tradicional Procissão, 
que contou com mais de 150 
pessoas a acompanhar, não 
só o nosso pároco, mas tam-

bém os andores com as imagens dos Santos existen-
tes na Capela, nomeadamente da Padroeira, N. Sra. 
dos Milagres. Foi com muita alegria e fé que todas as 
pessoas presentes participaram nesta celebração, na 
presença do nosso Pároco. Contam repetir para o ano 
e outros seguintes.

Comissão da Capela

Festa de Acolhimento nos Vicentes
A Capela dos Vi-
centes foi peque-
na para todos, ao 
receber os novos 
catequizandos da 
aldeia. Dos sete 
inscritos, seis fo-
ram acolhidos pela 
comunidade dos 
Vicentes, numa ce-
lebração da Palavra, presidida por Leonel Gameiro. As 
crianças apresentaram-se num cortejo de entrada. No 
momento em que entravam na Capela, o coro entoou 
bem alto o cântico “Deixai vir a mim as criancinhas por-
que é delas o reino dos céus”. Depois da homilia, que 
incidiu nas Bem-Aventuranças, Leonel Gameiro cha-
mou os seis pequenos ao altar, para se apresentarem 
à comunidade, assim como as respectivas catequistas 
Madalena Mota e Maria Silva.

Gilberto Neves

Ultreia Diocesana dos 
Cursos de Cristandade
A Paróquia de Pombal recebe, nes-
te domingo, a Ultreia Diocesana dos 
Cursos de Cristandade. O Movimento 
reúne-se no Pavilhão das Actividades Económicas. 
Para o nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, este encon-
tro diocesano é uma oportunidade de acolher a nova 
evangelização a que a Igreja nos chama. Este encon-
tro é aberto a todos os interessados e é uma oportuni-
dade de celebrar a fé como comunidade, em especial, 
às 14h30, com o momento da ultreia, e com a Eucaris-
tia, pelas 16h00. O Cursilho (também conhecido como 
Movimento de Cursilhos de Cristandade) é um movi-
mento eclesial de evangelização cristã, surgido no seio 
da Ação Católica espanhola do início do século XX. 
O Cursilho destaca-se por ser um Movimento eclesial 
voltado a um primeiro anúncio explícito do ideal evan-
gélico apresentado por Jesus Cristo, com o propósito 
de despertar novas lideranças - preferencialmente, 
cristãos batizados que estejam afastados da Igreja -, 
a fim de que se tornem evangelizadoras de suas reali-
dades particulares.

Festa do Acolhimento no Casal F. João
Oito crianças do Casal Fernão João celebraram, no do-
mingo, dia 25 de Outubro, a sua Festa do Acolhimento. 
As crianças que este ano iniciaram a sua caminhada 
de formação cristã foram acolhidas pela comunidade, 
numa celebração 
muito emotiva. Os 
pequenos entra-
ram na Capela em 
cortejo, acompa-
nhados pelos pais 
e, no final, agra-
deceram-lhe tudo 
o que tem feito 
por eles nesta ca-
minhada de fé, que começou no Baptismo, com a en-
trega de flores. Um momento de emoção que marcou 
os mais pequenos e a própria comunidade, que ficou 
sensível ao gesto das crianças. Durante a cerimónia, a 
Celebração da Palavra, presidida por Abílio Sintra, os 
catequistas fizeram uma introdução. “Hoje queremos 
parar um instante para falar conTigo, Senhor, pois um 
ano novo é um desafio que começa e nós catequistas 
queremos iniciar uma vida nova, uma vida mais autên-
tica e mais sincera, servindo a Igreja dando o nosso 
testemunho de fé”. Por sua vez, os pais assumiram o 
compromisso de ajudar os filhos a crescer na fé e a 
viver com intensidade as propostas de Jesus Cristo. 
Depois da introdução, seguiram-se os compromissos 
dos catequistas e dos pais, que pediram a Deus para 
os ajudar nesta missão. Depois desta pequena intro-
dução, seguiu-se a celebração, com a apresentação 
individual das crianças que foram acolhidas e, no final, 
foi-lhes entregue os respectivos diplomas, que certifi-
cam a presença naquela que é a sua primeira grande 
festa desta caminhada.

Festa do Acolhimento na Estrada
As crianças do 1º Ano 
do Centro de Cate-
quese da Estrada ce-
lebraram, no dia 25 
de outubro, a Festa do 
Acolhimento. Foi com 
muito orgulho que os 
catequizandos dos ou-

tros anos organizaram o acolhimento destas crianças 
na casa de Deus. Na celebração, pais, crianças e cate-
quistas assumiram o seu compromisso de seguirem as 
crianças até ao fim do seu percurso catequético. Para 
terminar, todos se comprometeram a cumprir uma re-
ceita formada por três letras: A de alegria, E de estudo 
e O de oração. Esse compromisso também foi uma 
mais-valia que todos levaram da festa.
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Reunião do GAV
Reuniu na quinta-feira, dia 5 de Novembro, o Grupo 
de Acompanhamento Vocacional da nossa Paróquia. 
Nesta reunião, preparou-se a Vigília da Semana dos 
Seminários, que será realizada no dia 13, na Igreja do 
Cardal, e o encontro vocacional que irá ser dinamizado 
com os catequistas do 3º Sector da Catequese. Nes-
ta reunião se falou, igualmente, sobre alguns desafios 
actuais da nossa Diocese, ao nível da Pastoral Voca-
cional.

São Martinho une Comunidade de Pombal
A comunidade de Pombal celebrou, no passado fim-
de-semana, o Dia da Família Paroquial. São Martinho, 
patrono da Paróquia, apadrinhou o evento que reuniu, 
no Pavilhão das Actividades Económicas e Desporti-

vas quase dois milhares de fiéis. A festa começou com 
a celebração da Eucaristia, presidida pelo Pároco, Pe. 
João Paulo Vaz. Com o pavilhão completamente cheio, 
o sacerdote celebrou a Eucaristia, estabelecendo algu-
mas comparações entre o exemplo de São Martinho e 
as duas viúvas referidas nas leituras do dia. Ambas as 
viúvas confiaram em Deus, oferecendo o pouco que 
disponham. Por seu lado, São Martinho desfez-se de 
uma parcela da sua capa para aquecer um mendigo 
que se cruzou com ele no seu caminho. Ora, esse 
mendigo era o próprio Jesus que lhe iria aparecer em 
sonho vestido pela sua capa. Estabelecendo uma pa-
ralogia com a actualidade, o Pe. João Paulo deixou no 
ar a questão sobre a capacidade de nos desligarmos 
do pouco que dispomos para oferecer aos que mais 
precisam? As lições de caridade que ouvimos nas lei-
turas de domingo passado obrigam-nos a pensar na 
nossa forma de estar. “Quem confia em Deus nada lhe 
faltará”. Mas, na verdade, os exemplos do quotidiano 
são no sentido inverso. As pessoas vivem na solidão 
dos seus actos, pouco solidários. A união entre irmãos 
a que somos convidados fazem-nos pensar num ca-
minho alternativo que só nos pode fazer mais felizes. 
Como afirmou o Pe. 
João Paulo na sua homi-
lia, “sermos irmãos sig-
nifica repartir as nossas 
próprias capas”. A comu-
nidade paroquial reuniu-
se à volta da mesa para 
celebrar o São Martinho. 
No sábado à noite, par-
ticipou no primeiro Fes-
tival da Broa e Água-pé. 
O serão foi animado pelo 
grupo de fados do páro-
co, “Ai que vida!”. E, no domingo, realizou-se a terceira 
edição do Festival das Sopas de S. Martinho. Restau-
rantes e Capelas ofereceram mais de quatro dezenas 
de sopas, que fizeram as delícias de centenas de pes-
soas que se associaram a esta festa.

Experiencia de Oração no retiro do Passo 
a Passo
A Verbum Dei Pombal levou a cabo uma experiência 
de oração para 11 adolescentes, no passado fim-de-
semana, em Porto de Mós. Num ambiente de retiro, 
proporcionou-se um momento de encontro com Jesus, 
com espaços de diálogo íntimo e próximo com Ele. 
Esta experiência tinha o lema “Viver o passado com 
agradecimento, o presente com paixão e o futuro com 
esperança”; aqui fica parte do testemunho de um dos 
participantes:
“Aquele momento 
foi, para mim, um 
descarregar de 
angústias, o mo-
mento de partilha 
mais intenso que 
tive até aos dias de 
hoje, onde ‘’falei’’ 
até não poder, mas 
sempre com a sensação de estar a ser ouvido. Estes 
dias foram um aflorar constante de emoções. Consegui 
ver que não tenho motivos para não estar orgulhoso da 
vida que tenho. Que tenho os meus defeitos, os meus 
pontos fracos, mas vi que tenho mil e um motivos que 
me deviam de fazer sorrir todos os dias, mas que eu 
não lhes dava muito valor. Neste fim-de-semana conse-
gui, ainda, pôr, finalmente, em panos limpos os medos, 

receios e an-
gustias que 
carrego para 
o meu futuro 
e perceber 
que muitos 
não pas-
savam de 
ideias par-

vas de um coração que não sabia para onde correr. Fui 
capaz, ao fim de 17 anos, de enfrentar aquilo que me 
aflige, de dar nomes àquilo que me faz recuar e de di-
zer para mim mesmo que nada é impossível de ser ul-
trapassado. Acabei esta experiencia com a certeza de 
que nunca mais me irei sentir sozinho porque (…) me 
deu a força que tinha perdido, preencheu vazios que 
existiam há demasiado tempo. Aprendi que o mundo é 
muito mais do que os nossos olhos vêm: Génesis 15, 5 
– ‘Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas’.”

Rodrigo Duarte
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Primeira leitura (Dan. 12, 1-3)
Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe dos Anjos, 
que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de 
angústia, como não terá havido até então, desde que 
existem nações. Mas nesse tempo, virá a salvação para o 
teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de 
Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, 
uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror 
eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento 
e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça 
brilharão como estrelas por toda a eternidade.

Comentário
Em tempo de grande perseguição religiosa sofrida pelo 
povo de Deus no fim do Antigo Testamento, o profeta 
aponta a ressurreição futura como o destino último dos que 
estavam sendo vítimas da perseguição. A última palavra 
haveria de ser não a da morte, mas a da vida, como algum 
tempo depois se manifestou claramente na ressurreição de 
Cristo. Ao chegarmos quase ao fim do ano litúrgico, surge 
no horizonte a luz da glória da vida eterna para além da 
morte.

Segunda leitura (Hebr. 10, 11-14.18)
Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia 
para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os 
mesmos sacrifícios, que nunca poderão perdoar os pecados. 
Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um 
único sacrifício, sentou-Se para sempre à direita de Deus, 
esperando desde então que os seus inimigos sejam postos 
como escabelo dos seus pés. Porque, com uma única 
oblação, tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica. 
Onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de 
oblação pelo pecado.

Comentário
Uma vez que Se ofereceu ao Pai na Cruz em sacrifício, 
Jesus entrou no santuário celeste como o manifestou a sua 
ressurreição. É essa a salvação total e perfeita. A partir 
daí, e pelos merecimentos em que Ele, por misericórdia de 
Deus, nos quer fazer participar, todos nós podemos, com 
Ele e por Ele, entrar também no santuário celeste. É essa 
a esperança dos cristãos: passar, com Cristo, da morte à 
ressurreição.

Leitura do Evangelho (Mc. 13, 24-32)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Naqueles 
dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a 
lua não dará a sua claridade; as estrelas cairão do céu e as 
forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão-de ver 
o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande poder 
e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos 
dos quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à 
extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira: 
quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, 
sabeis que o Verão está próximo. Assim também, quando 
virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do homem 
está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo: Não 
passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 17.Nov | Reunião de Direcção do Agrupamento 674 
(22h00)

:: 19.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º Ano (21h00)

:: 20.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º ano (21h00)

:: 20.Nov | Igreja do Cardal - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h00)

:: 20.Nov | Mini-Auditório do Teatro-Cine - Palestra 
“Ciência e catolicismo”, para os 9º e 10º Anos (21h00)

:: 21.Nov | Salão Paroquial - Reunião dos Voluntários 
do Banco Alimentar (18h00)

:: 21.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

:: 22.Nov | Centro Paroquial - ITER (15h30)
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Esperança o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 
Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece: 
nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai».

Comentário
O ano caminha para o seu termo, não como para um fim 
sem além, mas como para o supremo momento de quem 
tem vivido na expectativa de alguém que vai chegar e quer 
ser acolhido. É o Senhor Jesus, o Filho do Homem, que virá 
para congregar os homens em Si, e os levar consigo para 
o Pai. Aí será o lugar do repouso eterno, para quem viver 
esta vida presente na expectativa feliz do Senhor que vem. 
Expectativa e preparação são atitudes fundamentais de 
toda a vida cristã, hoje lembradas de maneira particular.
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS


