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A liturgia deste domingo coloca-
nos diante de um Deus de bon-
dade e de misericórdia, desejoso 
de nos afastar do pecado e sem-
pre amando o pecador. E por isso, 
sempre nos oferece a redenção, 

em formas sempre renovadas, a partir da centralidade 
da fé em Jesus, Seu Filho, que Se entrega para de-
finitivamente nos salvar. Da descoberta de um Deus 
assim, amando até à entrega da própria vida, brota 
o amor e a vontade de vivermos uma vida nova e o 
desejo de integrarmos a Sua família. A primeira leitura 
apresenta-nos, através da história de David, um Deus 
que não pactua com o pecado, mas que também não 
abandona o pecador que reconhece a sua falta e aceita 
o dom da misericórdia. A descoberta desta misericórdia 
de Deus torna-se fundamental na nossa vida, se que-
remos encontrar paz e, já aqui, rasgos de eternidade. 
A isto somos convidados neste ano jubilar, procurando 
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ser “misericordiosos como o Pai”. Na segunda leitura, 
S. Paulo garante-nos que a salvação é um dom gra-
tuito que Deus oferece, é da Sua iniciativa e não uma 
conquista humana. E Deus quer, muito mais do que 
nós. Podemos confiar e conformar a nossa vontade à 
Sua. Para ter acesso a esse dom, o mais importante 
não é cumprir ritos e viver na observância escrupulosa 
das leis. O mais importante é aderir a Jesus e identifi-
car-se com o Cristo do amor e da entrega: é isso que 
conduz à vida plena e dá sentido aos ritos e leis. O 
Evangelho fala-nos de uma mulher da cidade que era 
pecadora e que vem chorar aos pés de Jesus. S. Lucas 
dá a entender que o amor daquela mulher, que a faz 
colocar-se, contrita e humildemente aos pés de Jesus, 
é resultado da experiência da misericórdia de Deus. O 
dom gratuito do perdão gera amor e vida nova. E quem 
o experimenta, jamais consegue viver sem Deus, sem 
seguir Jesus. Assim o fez aquela mulher, depois de re-
ceber o perdão. Assim nós também, se amamos.

Paulo referiu que Deus fez sempre aliança com os ho-
mens, mas muitas vezes nós falhamos a essa aliança. 
Fez aliança, logo de início, quando criou, passando por 
Abraão, Moisés, os Profetas… E porque os homens 

foram falhando a estas alian-
ças, Deus Pai “reuniu-se” com 
o Filho e o Espirito Santo e 
decidiram enviar Jesus para 
estabelecer com os homens 
uma Aliança definitiva. Jesus 
estabelece connosco uma 
Aliança eterna. Se aceitarmos 
Jesus na nossa vida, essa 
Aliança mantem-se; se não 
quisermos, também nada po-
demos exigir… Se eu não con-

heço a Lei, como é que a posso cumprir? É necessário 
conhecer bem os Dez Mandamentos, para os poder 
pôr em prática, continuava o Pe. João Paulo, dizendo 
que esta Festa da Aliança significa um compromisso. 
De seguida, foram apresentados os Dez Mandamen-
tos, um por um, a toda a assembleia, sendo feita uma 
breve explicação sobre cada um deles.

Helena Cabral

A Paróquia de Pombal levou a efeito, no dia 5 de Jun-
ho, a Festa da Aliança dos catequizandos do 5º ano. 
A exemplo do Povo de Deus, também eles fizeram 
uma caminhada que os levou a descobrir um tesouro. 
Saíram do Salão Paroquial, 
divididos por grupos e identifi-
cados com cores, em direção 
ao Castelo. Neste percurso, 
cada grupo foi encontrando 
um dos mandamentos do 
Decálogo e aí reflectiram 
sobre uma leitura que lhes 
falava das diversas Alianças 
que Deus estabeleceu com 
os homens. A Igreja Matriz foi 
o ponto de encontro de todos 
os grupos, onde foi feita uma síntese da História da 
Salvação vivida pelo Povo de Deus, começando pela 
Criação, passando pela realização da Antiga Aliança 
entre Deus e Povo, por meio de Moisés. É no Monte 
Horeb, na província do Sinai, que Deus entrega as 
Tábuas da Lei, vindo a terminar na nova e eterna Alian-
ça estabelecida entre Deus e os homens, em Jesus 
Cristo. O ponto alto foi na Eucaristia, onde o P.e João 
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Ultreia do MCC
A alegria foi manifesta quando o Centro de Ultreia de 
Pombal, com cerca de 90 pessoas,  recebeu no passa-
do dia 2 de Junho, o Director Espiritual Diocesano do 
Movimento dos Cursos de Cristandade, Cónego Ser-
tório, para presidir à ultima Ultreia deste Ano Pastoral. 
Manuel Faustino, como coordenador da Ultreia, deu as 
boas vindas a todos dizendo que o Senhor nos tinha 
convocado e estávamos reunidos em Seu nome. De-
pois de Invocarmos o Espírito Santo, veio falar-nos do 
seu 4º dia o Lino Marques, que viveu o seu cursilho há 
2 anos. Baseado numa pequena história, testemunhou 
como se tem entregado nas mãos de Deus com toda 
a confiança. O seu percurso na fé teve várias etapas. 
No seu Cursilho, despertou para a responsabilidade de 
ser baptizado, começando por se comprometer com 
a sua pequena Igreja doméstica. Foi no Cursilho que 
aprendeu como utilizar as asas que o Sacramento do 
Crisma lhe deu, em adulto. Este crescimento tem sido 
possível também, porque tem como suporte o grupo de 
vida. Terminou o seu testemunho como uma oração de 
St. Agostinho: “Tarde Vos amei, ó beleza tão antiga e 
tão nova, tarde Vos amei!”. Seguiram-se algumas res-
sonâncias de outros Cursilhistas. No final, o Cónego 
Sertório fez uma breve síntese, dizendo que cada um 
de nós é uma dádiva de Deus. O ser cristão é estar 
sempre em construção, embora à nossa volta conti-
nuemos a ver muita tibieza e muita indiferença. Nunca 
somos cristãos completos. São necessárias pequenas 
conversões diariamente. O caminho da santidade é um 
caminho simples. Seguiu-se a Eucaristia, ficando sa-
lientado, da Palavra de Deus proclamada, que aqueles 
que põem Deus em primeiro lugar vivem em grande 
paz. O sacerdote terminou dizendo: tudo o que fizer-
mos, façamo-lo para Glória de Deus.

Helena Cabral

Festa do Pai Nosso
As crianças do 2º Ano da Catequese celebraram, no 
domingo passado, a Festa do Pai Nosso. Ao longo do 
ano, foram descobrindo e aprendendo como é mara-
vilhoso o amor de Deus para connosco. Ele ama-nos 
muito e gosta que Lhe chamemos nosso Pai. Deus é 
um Pai maravilhoso, que nos dá a vida, cuida de nós 

e que faz tudo para nosso bem. Com Jesus, aprende-
ram que podemos e devemos tratar a Deus por Pai do 
Céu e dizer-lhe “Pai nosso que estais nos céus”, ”Pai 
nosso que sois de todos nós“, “Pai nosso que fazeis de 
nós irmãos”. Jesus ensinou-nos a rezar com a oração 
mais bela que existe, ao seu Pai e nosso Pai, com toda 
a confiança de filhos muito amados, tendo ensinado 
também aos Apóstolos, quando lhe pediram que os en-
sinasse a orar. É, por isso, a oração perfeita, em que 
se presta o louvor devido, a homenagem da criatura e 
o desejo de fazer a vontade santa do Pai. Na primeira 
parte do Pai Nosso, pensamos em Deus como Pai, no 
seu Nome Santo, no seu Reino de amor, paz, verda-
de, bondade, justiça, alegria, um Reino eterno, na Sua 
vontade. E a Sua vontade é que sejamos felizes para 
sempre. Na segunda parte, pensamos em nós e supli-
camos a Deus que não nos falte o pão de cada dia, que 
nos dê o perdão dos pecados, o amor do/ao próximo, 
o auxilio nas tentações e que nos livre de todo o mal, 
do egoísmo e da mentira, da maldade e do pecado. As 
crianças aprenderam também que o Espírito Santo faz 
de nós filhos de Deus, irmãos em Cristo e membros da 
Igreja, pelo Baptismo.

Anabela Lucínia

Vicentinos com nova Direcção
Na sequência da tomada de posse da nova Presiden-
te da Direcção da Conferência de S. Vicente de Paulo 
de Pombal, Ângela Marques, que ocorreu no dia 9 de 
Abril, em Coimbra, por altura da Assembleia Pascal, 
organizada pelo Conselho de Zona de Coimbra, em 
Pombal, na sua sede, no passado dia 14 de Maio de 
2016, tomou posse a nova Direcção da Conferência 
de S. Vicente de Paulo de Pombal. A nova Direcção 
passou a contar, desde essa data, com os vicentinos 
Ângela Marques, Fernanda Caramonete, Helena Maxi-
mino, Manuel Fernandes, Sónia Carrasqueira, Cecília 
Albuquerque e Tânia Rodrigues. Aos novos membros 
da Direção os nossos parabéns e que continuem na 
senda do bom caminho que têm trilhado, decerto con-
tando com a colaboração de todos os restantes vicen-
tinos da nossa cidade, bem como com a população em 
geral.

Helena Maximino

Faculdade de Farmácia solidária
No início do mês de Maio, na sequência da Queima 
das Fitas, na cidade de Coimbra, a Conferencia de S. 
Vicente de Paulo foi contactada pela coordenadora 
do Pelouro de Intervenção Cívica e Promoção para a 
Saúde, do Núcleo de Estudantes de Farmácia da As-
sociação Académica de Coimbra, estudante do nosso 
concelho. O objetivo da sua coordenação é fomentar o 
espírito solidário e cívico dos nossos estudantes, dan-
do a conhecer uma grande realidade dos dias actuais: 
o aumento das necessidades das famílias portugue-
sas. Quiseram, desta vez, contemplar a Conferência 
de S. Vicente de Paulo com o resultado desta iniciati-
va. À Sara Soares de Pombal e aos estudantes desta 
faculdade, a Conferência de S. Vicente de Paulo de 
Pombal, agradece a preciosa ajuda com que nos con-
templaram. Os nossos parabéns aos estudantes desta 
Faculdade por tão bela iniciativa, num tempo que é de 
festa e divertimento para todos, e por se lembrarem 
que pode haver sempre alguém a precisar de mais um 
pouco. O nosso bem-haja a todos e que Deus sempre 
os ilumine e abençoe a todos.

Helena Maximino



e
         Luz

Esperança
12 Junho 2016 :..:.:: Domingo XI do Tempo Comum :.::.:.

Final de Catequese nos Vicentes
A Catequese no Centro Catequético dos Vicentes ter-
minou, no domingo passado, com uma grande festa 
convívio e de partilha. Mas, antes do convívio, a Ca-
pela dos Vicentes recebeu as crianças e jovens do 2º 
ano, 4º ano, 5º ano e 9º ano. Cerca de 25 crianças e 
jovens celebraram as festas do Pai Nosso, da Palavra, 
da Aliança e do Compromisso, respectivamente. As 
festas decorreram durante a Celebração da Palavra, 

presidida por Leonel Gameiro. O celebrante explicou, 
durante a celebração, a importância de cada uma das 
festas que os catequizandos estavam a comemorar. 
No final da celebração, a Comissão da Capela ofe-
receu uma pequena lembrança aos catequistas e ao 
coro, pelo empenho e trabalho desenvolvido ao longo 
do ano. Depois de ouvirem a Palavra de Deus, a comu-
nidade deslocou-se até Pombal, munidos com o equi-
pamento necessário para confeccionar o almoço para 
cerca de duas centenas de pessoas. O almoço consis-
tia em frango guisado que as pessoas levaram ainda 
cru. Cada família levou o suficiente para a sua refeição 
bem como os restantes ingredientes de acompanha-
mento. No local, com a colaboração de todos, os ali-
mentos foram preparados e servidos, fazendo lembrar 
o “Milagre da multiplicação dos peixes e dos pães”. No 
final de mais um ano, a comunidade agradece a Deus 
pelos feitos conseguidos na formação catequética de 
crianças e jovens da aldeia.

A Semana da Misericórdia no Travasso
A Capela do Travasso viveu um tempo de oração e de 
encontro, com a Semana da Misericórdia. As celebra-
ções e encontros foram presididos pelo nosso pároco, 
Pe. João Paulo. O sacerdote reuniu, na Capela do Tra-
vasso, com adultos e jovens, para conversar um pouco 
sobre “A Miseri-
córdia”. O nos-
so pároco ex-
plicou por que 
é que este ano 
é um Ano Santo 
e um Jubileu. 
Normalmente, 
acontece de 50 em 50 anos; o último foi no ano 2000. 
O Jubileu é promulgado pelo Papa. Não tendo ainda 
passado 50 anos e devido às grandes controversas 
(guerras, acontecimentos) que o Mundo atravessa, o 
Papa Francisco decidiu fazer um ano jubilar extraor-
dinário, dedicado à Misericórdia. Misericórdia é a ma-
nifestação daquilo que Deus é… amor. Deus é amor 
que se derrama sobre nós. A Misericórdia está acima 
de todo o sentido de justiça (perdoa, acolhe, ama…). 
À medida que o Sr. Padre ia falando, ia construindo 
um puzzle, constituído por seis peças, cada peça com 
o seu significado, e ia dando exemplos. Num dos mo-
mento, usou as parábolas da Ovelha Perdida, a da 
Dracma Perdida e a do Filho Pródigo. O Sr. Padre fez-

nos o convite a sermos Misericordiosos como o Pai, 
a seguirmos, como modelo, Jesus… a sorrir. Terminá-
mos este primeiro encontro com um lanche convívio, 
onde reinou a paz, a alegria e a harmonia. No segundo 
encontro, o nosso pároco foi convidado a almoçar com 
a Comissão da Capela, seguindo depois para a visita a 
alguns idosos. Como não podia deixar de ser e tendo 
em conta era do Dia da Criança, visitou também a nos-
sa Instituição “O Sobreirinho”, creche e jardim de infân-
cia, actualmente com cerca de 85 crianças, onde teve 
a oportunidade de lanchar e maravilhar-se com o sorri-
so daquelas crianças. Sábado foi o dia da Celebração 
Penitencial, onde o Sr. Padre afirmou a importância da 
reconciliação; só assim podemos ser felizes, podemos 
amar intensamente. Foi um momento muito agradável, 
de onde se saiu de alma limpa. A nossa Semana da 
Misericórdia finalizou com a Missa Solene e Procissão 
da tradicional festa em honra do Sr. dos Aflitos. A Co-
missão da Capela e a comunidade em geral agradece 
toda a atenção e disponibilidade dispensada pelo Sr. 
Padre durante esta semana, onde se procurou sermos 
“Misericordiosos como o Pai”.

Fátima Lopes

Limpeza da Praia do Osso da Baleia

No passado sábado, o Agrupamento de Escuteiros 674 
de Pombal participou na limpeza da praia do Osso da 
Baleia, juntamente com os 6 Agrupamentos do con-
celho. O tema escolhido para este ano foi “30 Anos, 
30 Critérios, um Objectivo”. A manhã foi dedicada à 
limpeza da praia, enquanto que a tarde foi de lazer e 
diversão. À semelhança de anos anteriores, os nossos 
escuteiros puderam participar num workshop de surf e 
body board e aproveitar o  atelier do Município, com um 
concurso de papagaios. Foi sem dúvida um dia fantás-
tico para todos os nossos escuteiros.

Sandra Carlos
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Primeira leitura (2 Sam. 12, 7-10.13)
Naqueles dias, disse Natã a David: «Assim fala o Senhor, 
Deus de Israel: Ungi-te como rei de Israel e livrei-te das 
mãos de Saul. Entreguei-te a casa do teu senhor e pus-
te nos braços as suas mulheres. Dei-te a casa de Israel 
e de Judá (...). Como ousaste desprezar a palavra do 
Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos? Mataste à 
espada Urias, o hitita; tomaste como esposa a sua mulher, 
depois de o teres feito passar à espada pelos amonitas. 
Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa, 
porque Me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o 
hitita, para fazeres dela tua mulher». Então David disse a 
Natã: «Pequei contra o Senhor». Natã respondeu-lhe: «O 
Senhor perdoou o teu pecado: Não morrerás».

Segunda leitura (Gal. 2, 16.19-21)
Irmãos: Sabemos que o homem não é justificado pelas 
obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo; por isso 
acreditámos em Cristo Jesus, para sermos justificados 
pela fé em Cristo e não pelas obras da Lei (...). De facto, 
por meio da Lei, morri para a Lei, a fim de viver para Deus. 
Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de uma 
natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus, 
que me amou e Se entregou por mim. Não quero tornar 
inútil a graça de Deus, porque, se a justificação viesse por 
meio da Lei, então Cristo teria morrido em vão.

Leitura do Evangelho (Lc. 7, 36-50 :: forma breve)
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com 
ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. 
Então, uma mulher – uma pecadora que vivia na cidade – 
ao saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe 
um vaso de alabastro com perfume; pôs-se atrás de Jesus 
e, chorando muito, banhava-Lhe os pés com as lágrimas 
e enxugava-Lhos com os cabelos, beijava-os e ungia-os 
com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado 
Jesus pensou consigo: «Se este homem fosse profeta, 
saberia que a mulher que O toca é uma pecadora». Jesus 
tomou a palavra e disse-lhe: «Simão, tenho uma coisa a 
dizer-te. (...) Certo credor tinha dois devedores: um devia-
lhe quinhentos denários e o outro cinquenta. Como não 
tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará 
mais seu amigo?». Respondeu Simão: «Aquele – suponho 
eu – a quem mais perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste 
bem». E voltando-Se para a mulher, disse a Simão: «Vês 
esta mulher? Entrei em tua casa e não Me deste água 
para os pés; mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas e 
enxugou-os com os cabelos. Não Me deste o ósculo; mas 
ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés. Não 
Me derramaste óleo na cabeça; mas ela ungiu-Me os pés 
com perfume. Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus 
muitos pecados, porque muito amou; mas aquele a quem 
pouco se perdoa, pouco ama». Depois disse à mulher: 
«Os teus pecados estão perdoados». Então os convivas 
começaram a dizer entre si: «Quem é este homem, que até 
perdoa os pecados?». Mas Jesus disse à mulher: «A tua fé 
te salvou. Vai em paz».

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 12.Jun | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

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

:: 14.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
de Valdeira, Ranha e Travasso (20h30)

:: 14.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
de Arroteia, Vicentes e Ponte (21h30)

:: 16.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
de Crespos e Pinheirinho (20h30)

:: 15.Jun | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da 
Palavra (21h30)

:: 17.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
de Redondos, Estrada e Santorum (20h30)

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

:: 17.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 2º Sector (21h30)

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

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
da Charneca (09h00)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do Casal Fernão João (10h00)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 1º Ano da Cidade (14h00)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 2º Ano da Cidade (15h30)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 3º Ano da Cidade (16h30)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 4º Ano da Cidade (17h30)

:: 18.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 5º Ano da Cidade (18h30)

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

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


