
A gratidão a Deus
No Evangelho de hoje, encontra-
mos o episódio em que aparecem, 
no caminho de Jesus e dos dis-
cípulos, dez leprosos. O leproso é, 
no tempo de Jesus, um marginali-

zado… Além de causar repugnância pela sua aparên-
cia e do medo de contágio, o leproso é também con-
siderado um impuro, a quem a teologia oficial atribuía a 
lepra como um castigo de Deus para pecados graves. 
Por isso, o leproso não podia sequer entrar na cidade 
de Jerusalém, a fim de não tornar impura a cidade 
santa. Devia também afastar-se de qualquer convívio 
humano para que não contaminasse os outros com a 
sua impureza. Em caso de cura, devia apresentar-se 
diante de um sacerdote, a fim de que ele comprovasse 
a cura e lhe permitisse a reintegração na vida normal. 
Podia, então, voltar a participar nas celebrações do 
culto. Mas, Jesus é o Deus que Se fez pessoa para 
trazer, com gestos concretos, a salvação, a libertação 
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a todos os homens, particularmente aos oprimidos e 
marginalizados, aos esquecidos, aos afastados, aos 
que vivem nas periferias, como diz o Papa Francisco. 
Deus tem uma proposta de vida nova e de libertação 
para oferecer a todos os homens. Contudo, o acento 
do episódio de hoje é posto, mais do que na cura em 
si, no facto de que, dos dez leprosos curados, só um 
tenha voltado para trás para agradecer a Jesus e no 
facto de este ser um samaritano. São, muitas vezes, os 
marginais, os desprezados, aqueles que a teologia ofi-
cial considera à margem da salvação, que estão mais 
atentos aos dons de Deus. Quem recebe a salvação 
deve reconhecer o dom de Deus e deve estar agrade-
cido. Este é um apelo e um convite, aos discípulos de 
Jesus, aos cristãos, a cada um de nós, a não ignorar-
mos o dom de Deus e a sabermos responder-Lhe com 
a gratidão e a fé, entendida como adesão a Jesus e à 
sua proposta de salvação. Deus salva e da nossa boca 
deve sair o louvor e a acção de graças.

muito bom. “Celebrar e aprender as coisas de Deus 
não é uma obrigação é uma coisa boa”, disse o Pe. 
João Paulo. Mais uma vez, o nosso sacerdote voltou 
a recordar a importância da união entre a Catequese 
e a celebração dos Sacramentos em comunidade. 
“Juntos celebramos a vida de Deus”. E como Deus fica 
contente por procurarmos conhecer melhor a vida do 

Seu Filho!... Para encerrar, o Pe. João Paulo desafiou 
as crianças e jovens a conversarem mais com Jesus, 
através das orações diárias. A celebração encerrou 
com o convite à comunidade paroquial a participar na 
Peregrinação Jubilar à Porta Santa, na Sé Nova. A per-
egrinação do nosso Arciprestado está marcada para o 
dia 23 de Outubro e prevê o percurso que vai da Igreja 
de Santa Cruz à Sé Velha e, daqui, Até à Sé Nova.

O novo ano da Catequese já começou. Aconteceu no 
domingo passado, a todo o vapor, com os meninos e 
meninas cheios de vontade de conhecer melhor os 
caminhos de Jesus. Com o reinício da Catequese, 
recomeçou também a celebração da Eucaristia das 
12h00, na Igreja do Cardal. A celebração foi presidida 
pelo nosso pároco. A celebração de domingo passado 

foi pródiga em mensagens sobre a nossa fé. Um dia os 
apóstolos disseram a Jesus: “Aumenta a nossa fé”. “E 
o Senhor responde: Se tivésseis fé como um grão de 
mostarda, diríeis a esta amoreira ‘arranca-te daí e vai 
plantar-te no mar’, e ela obedecer-vos-ia”. E a fé é a raiz 
de toda a vida cristã. Também os catequizandos foram 
convidados por Deus a aumentarem a sua fé e, para 
isso, devem entender a Catequese como um caminho 
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Encontro do Pré-Seminário
O primeiro encontro do Pré-Seminário do novo ano 
pastoral decorreu no passado fim-de-semana, no 
Seminário Maior de Coimbra. A Paróquia de Pombal 
esteve representada por três jovens: David, Rodrigo 
e Lucas. Conhecemos o novo coordenador, Pe. Nuno 
Santos. O tema escolhido para a caminhada deste ano 
foi: “Santos da casa fazem milagres”. E para perceber-
mos melhor o que se pretende com o tema em causa, 
o primeiro encontro centrou-se na pessoa do Pe. Amé-
rico, fundador da “Casa do Gaiato”. O Pe. Américo era 
natural do Porto, mas estudou no Seminário de Coim-
bra, por não ter sido aceite, na altura, no Seminário 
da cidade invicta. Em Coimbra acabou por ser rece-
bido de braços abertos. Depois de aprofundar a sua 
vida e as coisas que fez, deslocámo-nos a Miranda do 
Corvo, para visitar as instalações da primeira Casa do 
Gaiato e a obra ele deixou. Actualmente, a instituição 
conta com a presença de 40 jovens (a maioria natural 
da Guiné Bissau) e é administrada pelo Pe. Manuel. A 
encerrar este dia, o grupo fez as suas orações e rumá-
mos aos quartos do Seminário. No dia seguinte, acor-
dámos bem cedo, para celebrar a Eucaristia e terminar 
o encontro. Durante este ano, gostaríamos muito de 
aumentar o número de jovens no Pré-Seminário. É um 
desejo e uma provocação.

David Silva

Papa Francisco em Fátima
O Papa Francisco anunciou, na semana passada, 
em conferência de imprensa, que vai visitar o Santu-
ário de Fátima, em 2017. “Irei com certeza a Portugal 
e irei apenas a Fátima”, disse aos jornalistas, no voo 
de regresso desde o Azerbaijão, país onde concluiu 
uma visita ao Cáucaso. O Santuário de Fátima assi-
nala, no próximo ano, o Centenário das Aparições da 
Virgem Maria aos três videntes, conhecidos como os 
Pastorinhos, na Cova da Iria. O Papa explicou que, em 
2017, vai ter uma agenda mais apertada, dado que, no 
Ano Santo (Dezembro de 2015 a Novembro de 2016), 
o Jubileu da Misericórdia, foram suspensas as visitas 
‘ad Limina’, encontros com conferências episcopais de 
todo o mundo, no Vaticano. “Por isso, há pouco espa-
ço para viagens. Mas, vou a Portugal”, disse, “Para já, 
só no dia 13 de Maio, mas, ao certo, ainda não sei”,  
acrescentou, em resposta a uma pergunta colocada 
pela Rádio Renascença. “A realidade percebe-se me-
lhor a partir das periferias do que a partir do centro, 
mas isto não afasta a possibilidade de ir a um grande 
país, como é Portugal ou a França; não sei, veremos”, 
acrescentou. Francisco será o quarto Papa a visitar 
Portugal, depois de Paulo VI (13 de Maio de 1967), 
João Paulo II (12-15 de Maio de 1982; 10-13 de Maio 
de 1991; 12-13 de Maio de 2000) e Bento XVI (11-14 
de Maio de 2010). São João Paulo II cumpriu ainda 
uma escala técnica no Aeroporto de Lisboa (2 de Mar-
ço de 1983), a caminho da América Central.

Agencia Ecclesia

BREVES
Escuteiros celebram 90 anos na Diocese
A Junta Regional de Coimbra está a convocar todos os 
Agrupamentos de Escuteiros da Região para assinalar 
os 90 anos de existência na Diocese de Coimbra. A 
efeméride será celebrada no próximo sábado, 15 de 
outubro, em Coimbra. No mesmo dia está prevista a 
abertura do Ano Escutista e a actividade JOTA/JOTI, 
terminando com uma Missa solene, na Sé Nova, pelas 
17h00, presidida pelo Bispo, D. Virgílio Antunes. As-
sim, todos os escuteiros deverão participar e partilhar, 
em comunidade, a alegria de serem escuteiros do CNE 
na Região e Diocese de Coimbra.

Assembleia com D. Virgílio em Pombal
O Bispo de Coimbra desloca-se a Pombal, no próxi-
mo dia 28 de Outubro, com o objectivo de apresentar 
as actividades diocesanas e o instrumento de traba-
lho para este ano pastoral. A deslocação de D. Virgílio 
ao Arciprestado de Pombal realiza-se no âmbito das 
Assembleias Arciprestais que o nosso Bispo está a 
efectuar por toda a diocese. Os encontros pretendem 
avaliar o plano pastoral 2013-2016 e propor o novo 
plano para 2017-2020, numa caminhada sinodal, ou 
seja, com a contribuição dos sacerdotes e dos leigos 
que se encontram empenhados na acção pastoral das 
suas comunidades. As Assembleia terá início às 21h00 
e acontecerá na Igreja do Cardal. D. Virgílio virá acom-
panhado pelo Pe. Jorge Santos, Vigário Episcopal.

Visite a Página da Paróquia em

www.paroquiapombal.pt



e
         Luz

Esperança
9 Outubro 2016 :..:.:: Domingo XXVIII do Tempo Comum :.::.:.

Ultreia Diocesana dos Cursos de Cristandade

Foi com alegria que o Movimento dos Cursos de Cris-
tandade da Diocese de Coimbra levou a efeito, no pas-
sado domingo, na bonita Vila da Lousã, a sua Ultreia 
Diocesana, subordinada ao tema “Povo de Deus em 
comunhão, sinodalidade e participação”. Do programa 
constou, pela manhã, uma Via Sacra, tendo sido apre-
sentado, de seguida, o tema, procedido de reuniões 
de grupo, onde foram colocados alguns pontos de re-
flexão: O que é sinodalidade?; Enquanto Movimento 
inserido na vida da Diocese, em que aspectos já esta-
mos a viver a sinodalidade?; E em que aspectos ainda 
nos falta viver a sinodalidade? Que pode o MCC fazer 
para viver ainda mais dinamismo de sinodalidade que 
nos pede o nosso Bispo?. No tema apresentado, foram 
relembrados os objectivos do Plano Pastoral do último 
triénio da nossa Diocese. Proporcionar um encontro 
pessoal com Cristo através do primeiro anúncio; criar o 
dinamismo de discipulado missionário na comunidade 
cristã; desenvolver nos cristãos o sentido de pertença 
eclesial; fomentar a corresponsabilidade pastoral nas 
unidades pastorais. Depois do almoço partilhado, se-

guiu-se a Ultreia propriamente dita, que decorreu com 
a partilha de vários testemunhos, onde foi salientada 
da importância do tripé (estudo, piedade, acção) na 
vida de um cursilhista. Outro aspecto, bem vincado, 
foi a proximidade que cada um sente com Jesus no 
Sacrário. Todos, sem excepção, são felizes por esta-
rem ao serviço da Igreja, porque também ela é um dos 
ambientes onde o Senhor os colocou.  A Presidente do 
Secretariado tomou a palavra, dando graças a Deus 
pela presença de todos os centros de Ultreia da nossa 
Diocese, salientando que o Movimento quer estar pre-
sente na Igreja Diocesana e nos ambientes e que, pe-

rante os testemunhos ouvidos, podemos verificar como 
o MCC está activo. Deixou no final um apelo e uma 
palavra de atenção e carinho a todos os sacerdotes 

que nos acompanham. De seguida, o nosso Director 
Espiritual, o Sr. Cónego Sertório, dirigiu-nos algumas 
palavras, focando a urgência que temos de levar Cristo 
e estarmos em saída para o mundo. Focou também 
os cinco pilares da formação dos discípulos (apresen-

tados no documento de trabalho para este ano) e que 
encaixam perfeitamente na dinâmica do Movimento: 1º 
- Chamados à união com Deus – a piedade ; 2º - Cha-
mados à comunhão em Igreja – a vida fraterna (o MCC 
tem uma expressão típica: “Uma mão em Cristo, outra 
nos irmãos”); 3º - Chamados à identificação com Cristo 
– a formação (é importante e insistente o pedido de for-
mação, no MCC; sem conhecer melhor Jesus Cristo, 
ninguém se torna parecido com Ele); 4º - Chamados a 
servir – o discípulo de Jesus Cristo é chamado a ser-
vir e a ser Seu colaborador (aqui está a nossa acção); 
5º - Chamados a evangelizar – a primeira missão do 
cursilhista é levar o evangelho mais além, levando 
outros a aderir a Jesus Cristo, sendo pedras vivas na 
construção do Reino. Encerrou este belo dia com a 
Eucaristia, presidida 
pelo nosso Bispo, D. 
Virgílio, que começou 
por nos dizer que ser 
cristão já é por si um 
testemunho e é ne-
cessário que os outros 
saibam. É preciso al-
gumas palavras, mas 
sobretudo atitudes, na 
família, na sociedade, 
no mundo laboral, vi-
vendo na fidelidade 
ao chamamento. Re-
feriu que a Palavra de 
Deus é sugestiva: salientando que Jesus refere o grão 
de mostarda, mostrando como a nossa fé é pequenina. 
Nem sempre, na Igreja, nos centramos na fé. Muitas 
vezes esquecemo-nos e centramo-nos na realidade 
humana. Os Cursos de Cristandade são caminho para 
aprofundar a fé e ajudar os outros a aprofundá-la. Se 
assim não for podemos perder a nossa identidade. O 
Sr. D. Virgílio terminou, dizendo que a “Igreja Diocesa-
na precisa de vós, para abrir as portas a todos, para 
alargarmos as fronteiras da Igreja”.

Helena Cabral
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Primeira leitura (2 Reis 5, 14-17)
Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão 
e aí mergulhou sete vezes, como lhe mandara Eliseu, 
o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a 
de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter 
novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda 
a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: «Agora 
reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão 
o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu 
servo». Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que 
eu sirvo, nada aceitarei». E apesar das insistências, ele 
recusou. Disse então Naamã: «Se não aceitas, permite ao 
menos que se dê a este teu servo uma porção de terra 
para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha 
de mulas, porque o teu servo nunca mais há-de oferecer 
holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, mas 
apenas ao Senhor, Deus de Israel».

Comentário
A primeira e a terceira leitura deste domingo põem, lado 
a lado, dois estrangeiros que mostram ter uma alma mais 
próxima de Deus do que muitos dos do seu povo. Não foi 
o pertencerem oficialmente ao povo eleito que os salvou, 
mas o abrirem-se à palavra de Deus e terem fé n’Ele.

Segunda leitura (2 Tim. 2, 8-13)
Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de 
David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, 
pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas 
cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não 
está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos 
eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo 
Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra: 
Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos; 
se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos; 
se O negarmos, também Ele nos negará; se Lhe formos 
infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-Se a 
Si mesmo.

Comentário
A leitura começa por um acto de fé na pessoa do Senhor 
Jesus, para passar depois a uma profissão de fé no sentido 
da vida do cristão em comunhão com Cristo, que morreu 
e ressuscitou. Proclama-se o sentido último da vida cristã, 
vida que encontra todo o sentido na união a Jesus.

Leitura do Evangelho (Lc. 17, 11-19)
Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, 
passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa 
povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. 
Conservando-se a distância, disseram em alta voz: 
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus 
disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu 
que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-
se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e 
prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para Lhe 
agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, 
disse: «Não foram dez os que ficaram curados? Onde 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 09.Out | Seminário Maior de Coimbra - Encontro dos 
Animadores da Catequese de Adultos (15h00)

:: 10.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal e Grupos Corais da Paróquia (21h00)

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

:: 11.Out | Redondos - Semana da Misericórdia - Visita 
a Doentes e Idosos (17h30) e Encontro com Jovens e 
Adultos, na Capela (21h00)

:: 12.Out | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 13.Out | Centro Paroquial - Reunião da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

:: 13.Out | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 1º Ano 
(21h30)

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

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

:: 15.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 15.Out | Salão Paroquial - Encontro Sinodal da 
Catequese de Adultos (21h00)

:: 15.Out | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 3º Sector (21h30)

:: 15.Out | Redondos - Semana da Misericórdia - 
Celebração Penitencial (21h30)

:: 16.Out | Igreja do Cardal - Entrega solene dos 
Diplomas dos Leitores instituídos (10h30)

:: 16.Out | Redondos - Semana da Misericórdia - 
Eucaristia solene (12h00)

estão os outros nove? Não se encontrou quem voltasse 
para dar glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse 
ao homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé 
te salvou».’

Comentário
A atitude fundamental da oração é a acção de graças, porque 
ela supõe no cristão, antes de mais, o reconhecimento do 
que Deus lhe dá e a resposta a esse dom, com o louvor 
agradecido. É precisamente esta atitude espiritual que se 
exprime com a palavra “eucaristia”, o nome da acção de 
graças por excelência.


