
Ser testemunha
No Evangelho deste domingo, é-
nos transmitida a ideia de que o 
cristão tem de continuar no mun-
do a missão de Jesus, tornando-
se testemunha, para todos os 
homens, da Sua proposta de sal-

vação e libertação. Jesus envia setenta e dois discípu-
los, um número simbólico que, no Livro do Génesis, 
se refere à totalidade das nações pagãs que habitam 
a terra. Significa, portanto, que a proposta de Jesus é 
uma proposta universal, destinada a todos os povos, 
de todas as raças e não apenas a um povo, como era o 
pensar dos judeus, na sua espera pelo Messias. Além 
disto, os discípulos são enviados dois a dois, o que 
nos sugere que o anúncio do Evangelho é uma tarefa 
comunitária, que não é feita por iniciativa pessoal e 
própria, mas em comunhão com os irmãos. Outra re-
alidade é que os discípulos são enviados às aldeias e 
localidades onde Jesus devia ir também. Dessa forma, 
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se indica que a tarefa dos discípulos não é pregar a sua 
própria mensagem, mas preparar o caminho de Jesus 
e dar testemunho d’Ele. Eles são responsáveis pela 
continuação no mundo do projecto libertador de Jesus, 
do projecto do Reino. Estamos conscientes disto, ver-
dadeiramente? Como é que, na prática, anunciamos 
Jesus? Jesus já chegou, efectivamente, ao nosso local 
de trabalho, à nossa escola, à nossa paróquia, à nossa 
comunidade religiosa? De quem é a responsabilidade, 
se Jesus ainda parece estar ausente de tantos sec-
tores da vida de hoje? Para além de tudo isto, havemos 
de tomar consciência de que o anúncio do “Reino” não 
se esgota em palavras, mas deve ser acompanhado 
de gestos concretos. O missionário tem de mostrar, 
nos seus gestos, o amor, o serviço, o perdão, a doação 
que ele anuncia em palavras. Se isso não acontecer, o 
seu testemunho é oco, hipócrita, incoerente e não con-
vencerá ninguém. Sejamos discípulos missionários.

(Adaptado do Portal dos Dehonianos)

natal” e participar nas cerimónias religiosas. De origem 
remota, esta tradição distingue-se por ser uma festa 
do povo para o povo. A devoção por N. Sra. do Cardal 
está associada a uma lenda e à mítica Maria Fogaça. 
A praga de gafanhotos que assolou a região na altura 
desapareceu graças a um milagre. Na sequência do 
milagre, o povo agradeceu com uma Missa seguida de 
procissão. Hoje, os motivos que movem o povo são de 
uma índole diferente, mas a devoção pela Padroeira 
mantêm-se viva no coração de cada pombalense.

O mês que agora inicia é sinónimo de festa e de de-
voção a Nossa Senhora do Cardal, padroeira da nossa 
cidade e da Paróquia. As celebrações em honra da 
padroeira de Pombal inserem-se nas tradicionais Fes-
tas do Bodo, que têm início marcado para o dia 28 
de Julho próximo. Assim, logo no primeiro dia, pelas 
21h00, realiza-se a celebração em honra de N. Sra. do 
Cardal, com Eucaristia e Anúncio da Palavra, seguidos 
de Procissão das Velas. As cerimónias religiosas as-
sociadas ao Bodo continuam na sexta-feira e sábado 
à noite, com a Eucaristia, pelas 21h00, com o Anúncio, 
e, no domingo, atinge o seu ponto alto com a Missa, às 
17h00, na Igreja do Cardal, seguida da Procissão, com 
a participação das 19 Capelas da Paróquia de Pombal 
e as duas Bandeiras representativas das Igrejas da 
cidade. A nossa comunidade aproveita esta procissão 
para manifestar, das mais diversas maneiras, a confi-
ança e a veneração que sente por Nossa Senhora do 
Cardal. É usual verem-se crianças trajadas com túni-
cas alusivas à imagem de Nossa Senhora do Cardal. 
Por vezes, os fiéis mais devotos fazem a procissão 
descalços. A veneração por Nossa Senhora do Cardal 
reúne, anualmente, milhares de “filhos de Pombal”, que 
aproveitam esta ocasião para regressar à sua “terra 
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Para este ano,
uma novidade:

estará disponível 
um pendão com a 
imagem de N. Sra. 
do Cardal, para co-
locar na sua janela 
ou varanda, duran-

te os festejos.
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Conselho Pastoral prepara o futuro da 
Paróquia
Decorreu, no passado dia 18 de Junho, mais uma 
Sessão Plenária do Conselho Pastoral Paroquial de 
Pombal, como o órgão colegial que melhor expressa e 
manifesta a comunhão eclesial e a corresponsabilida-
de pastoral da nossa comunidade.  Desta vez, no Sa-
lão da Capela dos Vicentes e sob o lema “Alicerçados 
em Cristo, formamos uma comunidade de discípulos 
para o anúncio do Evangelho”. O Conselho foi rico em 
participações e sugestões dos vários grupos, sectores, 
Movimentos e Capelas, em profunda sintonia com o 
seu Presidente, o Pároco João Paulo Vaz, para reflec-
tir acerca da nossa realidade paroquial, promovendo 
uma avaliação retrospectiva das principais actividades 
e realizações do último biénio 2014-2016, nas mais 
variadas vertentes, como resposta concreta aos seis 
grandes desafios até então apresentados: Caridade, 
Comunhão, Convicção, Comunicação, Conhecimento 
e Celebração. De tudo o que foi dito, ficou claro que a 
Paróquia de Pombal caminhou muito nesses últimos 
dois anos, com um balanço largamente positivo e fa-
vorável, que imprimiu um novo dinamismo na nossa 
vida Paroquial, transfigurada e potenciada pelos diver-
sos Carismas que o Espírito têm suscitado, sendo que 
esta vida nova acaba por se reflectir não somente nas 
muitas dezenas de realizações e inovações já concre-
tizadas como também na expressão e participação da 
nossa comunidade a nível diocesano. Com a certeza 
de que muito já foi feito, com rigor e competência, mas 
também com a convicção de que ainda existe um longo 
caminho a percorrer, o Conselho debruçou-se também 
sobre as actividades ou propostas do Plano 2014-16 
ainda não concretizadas, ganhando relevância, neste 
aspecto, as áreas da Pastoral Juvenil, Pastoral Fami-
liar e Pastoral da Saúde, entre outras, como algumas 
das prioridades que deverão ser objecto de estudo e 
planificação, tendo em vista o próximo Ano Pastoral. 
Este terá a peculiaridade de apresentar um dinamismo 
sinodal, em toda a Diocese, conforme Nota Pastoral do 
nosso Bispo D. Virgílio, de 17de Abril, a qual pede uma 
participação directa de todo o Povo de Deus – inclu-
sive os grupos, famílias e fiéis – na reflexão, decisão, 
programação e execução do próximo Plano Pastoral 
2017/2020, desafiando a todos a avaliar o trabalho já 
realizado e a sugerir linhas de acção para o futuro. As-
sim, o nosso actual Conselho Pastoral, que deverá em 
Setembro eleger os seus novos representantes para o 
próximo triénio, espera contribuir para esta caminha-
da sinodal, a fim de que a Paróquia de Pombal possa, 
cada vez, mais testemunhar a vida de Cristo Ressus-
citado como sinal de luz e esperança para o mundo 
de hoje.

André Alves

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADE DE
DISCÍPULOS CORRESPONSÁVEIS

Reunião Geral de Catequistas
A Catequese foi de férias, mas a Eucaristia dominical 
espera os catequizandos durante o Verão. O recado, 
que começa a ser usual neste período do ano, voltou 
a ser dado pelo nosso pároco, durante a reunião de 
balanço deste ano catequético. O encontro realizou-se 
na sexta-feira, dia 24 de Junho, à noite, no Salão Paro-
quial. Com as férias da Catequese, as crianças e jovens 
da Paróquia fazem, muitas vezes, férias da Eucaristia. 
Uma ideia errada que o nosso Pároco gostava de con-
trariar. Para trás, fica um ano extremamente positivo, 
com a crescente participação dos catequizandos nas 
celebrações da Eucaristia. Porém, o Pároco pediu aos 
Catequistas a sensibilização dos seus catequizandos a 
participarem, em especial, nas celebrações do Tríduo 
Pascal. Estas foram algumas das conclusões do sacer-
dote, depois de ter conferido todas as cadernetas dos 
catequizandos da Paróquia, junto com os respectivos 
Catequistas. O Pe. João Paulo lembrou, mais uma vez, 
que as cadernetas não servem de controlo, mas antes 
como auxiliar dos catequistas, dos pais e dos próprios 
catequizandos. O Pároco entende esta medida como 
um estímulo que irá ajudar a edificar a comunidade pa-
roquial. Pediu, ainda, a necessária honestidade, verda-
de e caridade, no cumprimento das regras propostas 
pela Paróquia. Porque o Catequista é chamado por 
Deus e deve sentir-se como um elemento necessário e 
essencial na formação das crianças e jovens.

Convívio da Catequese de Adultos
Decorreu, no Parque de Merendas do Cotrofe, no dia 26 
de Junho, o convívio geral da Catequese de Adultos da 
Paróquia de Pombal. Este encontro, que contou com a 
participação de mais de 60 pessoas,  congregou duas 
das vertentes da Catequese de Adultos da nossa Paró-
quia: os Grupos e Animadores da Catequese de Inspi-
ração Catecumenal e os crismados adultos deste ano, 
juntamente com amigos e familiares. O nosso pároco, 
Pe. João Paulo Vaz, grande entusiasta e dinamizador 
desta proposta, também nos brindou com a sua pre-
sença. Foi uma tarde inesquecível, que proporcionou 
a todos uma grande interacção humana e espiritual, 
com partilha de experiências, boa comida, a já tradicio-
nal caipirinha e muita animação. Foi uma oportunidade 
privilegiada de sedimentar a verdadeira caridade e os 
laços fraternos que nos unem, viver a corresponsabi-
lidade pastoral a um nível mais profundo, manifestar 
a alegria e a liberdade de ser Igreja, sonhar e fazer 
(altos) planos para o próximo ano, além de desfrutar do 
merecido descanso, no final de um ano exaustivo, mas 
muito frutuoso de trabalho. No final, ficou a certeza de 
que é o Espírito Santo que, entre nós, impulsiona este 
movimento. A Catequese de Adultos é uma realidade 
que cresce e se solidifica, a cada dia que passa, e nos 
permite uma experiência adulta, coerente e existencial 
da fé. As inscrições para os novos grupos de Cateque-
se de Adultos (livre) e de Crismandos Adultos podem 
ser feitas no Cartório Paroquial, sendo que os encon-
tros começam em finais de Setembro.

André Alves
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Diocese de Coimbra tem novos Sacerdotes e Diáconos
O bispo de Coimbra presidiu, no domingo passado, à 
ordenação de três novos presbíteros e dois diáconos, 
aos quais disse que devem ser “homens espirituais”, 
com coração aberto e em saída, para não se torna-
rem “estorvos à acção salvífica de Deus”. Durante a 
celebração, na Sé Nova, D. Virgílio Antunes pediu 
aos novos sacerdotes e diáconos que deem tempo ao 
acolhimento das pessoas, ma-
nifestando “disponibilidade com 
todos, especialmente para com 
os mais pobres, os doentes, os 
desanimados, os vacilantes na 
fé, os descrentes” e “grande 
espaço e tempo a Deus”. “No 
silêncio pacificador do santuário 
e no encontro perturbador com 
as pessoas sentireis o que é a 
verdadeira espiritualidade cristã 
e sacerdotal, que se enraíza em 
Deus por meio do Seu Espírito e se manifesta viva na 
comunhão com os irmãos”, explicou. Na homilia, o bis-
po de Coimbra disse que nas “circunstâncias difíceis” 
em que vão exercer o ministério sacerdotal – “sujeitos 
a insucessos, perseguições, dispersões do rebanho, 
seduções provenientes das propostas do mundo ou 
desejos da carne” – só uma “vocação alicerçada numa 
espiritualidade séria e profunda” pode mantê-los fiéis 
e felizes. D. Virgílio Antunes referiu que o sacerdócio, 
“visto por fora”, é “uma função, um serviço”, um minis-
tério que alguém escolhido por Deus “decide aceitar, 
fundado na fé e na certeza” e, por dentro, “é um misté-
rio, ligado ao mistério de Deus”, que santifica os esco-

lhidos e, por eles, “realiza no tempo a santificação dos 
irmãos”. O também presidente da Comissão Episcopal 
Vocações e Ministérios destacou que o “ideal do padre” 
consiste em ser santo, “participante da santidade de 
Cristo”, dedicando-se totalmente ao serviço dos irmãos 
que, “na caridade, significa, para o padre, participar da 
caridade pastoral de Jesus”. Segundo o bispo dioce-

sano, ser santo não é “simples-
mente” uma “opção, genérica e 
teórica, porventura desencarna-
da, espiritualista, fechada em si 
mesma”, mas passa, “inevitavel-
mente”, pela inserção na Igreja, 
que tem a “sua concretização vi-
sível” nas comunidades cristãs, 
dioceses e paróquias, famílias e 
pessoas “de todas as condições 
e em situações tão variadas”. 
“O mistério do sacerdócio é o 

mistério do encontro mais profundo e mais decisivo de 
Deus com o homem, a ponto de o tomar na totalida-
de, para que se torne plenamente seu, com vontade 
e liberdade, para se lhe entregar sem reservar nada 
do que é para si mesmo”. Segundo informação da Dio-
cese de Coimbra, mais de 1500 pessoas participaram 
nas ordenações. D. Virgílio Antunes presidiu à celebra-
ção da ordenação sacerdotal de Jorge de Brito, natural 
da Paróquia de Nogueira do Cravo; Nuno Fileno, na-
tural de Almalaguês; e Pedro Simões, da Paróquia de 
Barcouço. Já Daniel Rodrigues, natural de Nogueira do 
Cravo, e Rodolfo Albuquerque, de Póvoa de Midões, 
são os novos diáconos.

Agência Ecclesia
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Primeira leitura (Is. 66, 10-14c)
Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, tod¬os vós 
que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que 
participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-
vos com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos 
no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor: 
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza 
das nações como torrente transbordante. Os seus meninos 
de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os 
joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também Eu 
vos confortarei: em Jerusalém sereis consolados. Quando 
o virdes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a verdura, 
retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor 
manifestar-se-á aos seus servos.

Comentário
Esta leitura respira paz profunda. É sempre este o ambiente 
que envolve a vida em comunhão com Deus, quer nos 
momentos exteriormente tranquilos, quer até naqueles que 
exigem maior actividade. O reino de Deus é reino de paz. 
Assim o anunciaram já os profetas, como característica 
dos tempos messiânicos, os tempos que Jesus nos trouxe, 
como melhor entenderemos ao escutar a terceira leitura.

Segunda leitura (Gal. 6, 14-18)
Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a 
circuncisão nem a incircuncisão valem alguma coisa: o 
que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para 
quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de 
Deus. Doravante ninguém me importune, porque eu trago 
no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. 
Amen.

Comentário
A paz e a alegria só vêm pela Cruz de Jesus. Foi esta 
a experiência de S. Paulo, como será a de quem quiser 
entender como conciliar a limitação e a fraqueza, que 
anda em nós, com a paz anunciada e vivida pelo Senhor 
ressuscitado. Para nós, como para Ele, a paz nasce da 
Cruz, não por a cruz ser suave e pacífica, mas porque, 
sendo ela uma situação inevitável, o Senhor a tornou 
instrumento de salvação. Mas só o amor com que Jesus a 
sofreu seria capaz de operar esta transfiguração.

Leitura do Evangelho (Lc. 10, 1-9 :: Forma breve)
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois 
discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as 
cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A 
seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi 
ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de 
lobos. Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem 
vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando 
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. 
E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre 
eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 03.Jul | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 07.Jul | Seminário Maior de Coimbra - Vigília de 
Oração pelas Vocações, animada pela Paróquia de 
Pombal (21h00)

:: 08-09.Jul | Peregrinação a Fátima, a pé, dinamizda 
pelo Agrupamento de Escuteiros - Celebração inicial no 
Cardal (22h00)

:: 09.Jul | Fátima - Peregrinação Diocesana a Fátima

:: 09.Jul | Salão Paroquial - Reunião de Preparação do 
Baptismo (19h00)

:: 10.Jul | Igreja de S. Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu 
salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes 
nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos 
servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: 
‘Está perto de vós o reino de Deus’.

Comentário
A palavra de Deus tem como fruto a alegria e a paz, tanto 
para quem a semeia, como para quem a recebe. Os 
discípulos que Jesus enviou em missão deram testemunho 
de que era assim. O Senhor já os tinha prevenido disso. 
Mas a Palavra de Deus continua hoje com o mesmo 
vigor; por isso, ela oferece, hoje como sempre, aos que a 
escutam a mesma paz e a mesma alegria.

O nosso Boletim

interrompe, com este número, a 
sua edição semanal, durante o 

período de Verão. Retomaremos 
em Setembro e desejamos a todos 

o melhor, para este tempo.

Toda a informação, neste tempo, disponível em
www.paroquiapombal.pt
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