
Faz-me misericordioso
O Ano Santo da Misericórdia tor-
nou-se, para nós, oportunidade 
para nos aproximarmos de Deus 
numa consciência maior de que 
continuamente Ele derrama sobre 

nós a Sua misericórdia. Deus é assim. Ele sempre nos 
ama e é Seu desejo eterno é ver-nos misericordiosos 
como Ele. Jesus nos deixa, naquele programa de vida 
a que chamamos bem-aventuranças, o convite a ser 
felizes na misericórdia. Sim, ela nos faz felizes e por 
isso Jesus proclama bem-aventurados os misericordio-
sos. Ainda não sabemos no coração o quanto o nosso 
caminho está contido no caminho eterno de Deus... 
o quanto somos ou podemos ser como Ele. Jesus é 
a misericórdia do Pai e iluminou a humanidade com 
essa misericórdia. Ela é estrutural em nós. Deixemos o 
nosso coração rezar... Senhor, tantos acontecimentos 
fizeram já da minha vida  o que ela tem de divino e é 
bom que eu me possa aperceber, sempre, da quan-
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tidade de coisas boas que acontecem em cada mo-
mento. Na verdade, nem sempre me apercebo do ritmo 
e da importância das coisas boas que acontecem em 
mim e à minha volta. Peço-Te, Senhor, que me ajudes 
a tirar bom partido de tudo e também do que a minha 
vida foi, no passado; que me ajudes a saborear bem 
tudo o que já vivi e a desejar viver intensamente tudo o 
que ainda me for dado. Peço-Te que me acompanhes 
e me ajudes a ajustar-me continuamente ao que cri-
aste em mim. Peço-Te que me ajudes a viver de uma 
forma clara e inequívoca. E que me faças amar muito 
e deixar-me inundar da Tua misericórdia. Eu creio em 
Ti, Senhor, e quero estar próximo. Eu “creio” em tudo 
o que criaste em mim. Eu “creio” em tudo o que me 
deste até agora: as coisas, as vivências, as pessoas, 
as memórias… Eu creio que me amas e me queres 
muito feliz, a viver em paz. Eu creio que me queres 
junto de Ti. Faz-me misericordioso como Tu, para que 
tudo isso se possa ir confirmando.

na caminhada de conversão ao amor de Deus. No do-
mingo, para quem desejar, a Paróquia terá autocarros 
à disposição, para fazer a viagem até Coimbra. Os in-
teressados devem inscrever-se no Cartório Paroquial. 
A saída nos autocarros será às 14h45, na Rodoviária. 

O primeiro momento será na Igreja de Sta. Cruz, 
às 15h00, com uma celebração penitencial da 

misericórdia. Com a oração dos mistérios do 
Terço se caminhará para a Sé Velha, onde 

teremos uma celebração mariana. A seguir, 
se continua até à Sé Nova, onde entra-
remos pela Porta Santa e se celebrará 
a Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo e 
marcada para as 17h00. Os autocarros 
deixarão as pessoas junto à Igreja de Sta. 
Cruz e estarão, no final, na Praça D. Dinis, 
junto à Sé Nova. Aos que se deslocarem 

em viatura própria, aconselha-se que a es-
tacionem junto à Sé Nova e desçam, a pé, 

até à Igreja de Sta. Cruz (passar ao lado da Sé 
Velha e descer o Quebra-Costas, passando pelo 

Arco de Almedina e fazendo a Rua Visconde da Luz). 
Que possa ser um momento de júbilo, um tempo de 
oração, reconciliação e indulgência, uma oportunidade 
para a experiência da misericórdia de Deus.

O Arciprestado de Pombal prepara-se para realizar a 
sua Peregrinação Jubilar da Misericórdia, no próximo 
domingo, dia 23 de Outubro, à Porta Santa, na Sé 
Nova, em Coimbra. A deslocação à cidade episcopal 
prevê a passagem por três lugares de grande signifi-
cado eclesial e espiritual que ajudará à realização 
da peregrinação interior, ao encontro do Deus 
misericordioso. Assim, a primeira paragem 
será na Igreja de Santa Cruz (Santuário 
da Reconciliação), segue-se a passagem 
pela Sé Velha (Santuário de Santa Ma-
ria, Mãe da Misericórdia) e encerra na Sé 
Nova (Porta Santa e Missa do Jubileu). 
Durante a Eucaristia, haverá um gesto 
de partilha com os irmãos mais pobres: 
o ofertório reverte para o Fundo Social 
Diocesano e, junto à Porta Santa, haverá 
uma caixa de esmolas. Para nos prepara-
rmos interiormente para esta peregrinação e 
para obter a indulgência, a Paróquia de Pom-
bal promove, na próxima sexta-feira, dia 21, entre 
as 19h30h e as 21h00, a celebração do Sacramento 
da Reconciliação, na Igreja do Cardal. O Ano Jubilar 
constitui uma ocasião propícia para voltarmos a dar ao 
Sacramento da Reconciliação o seu verdadeiro lugar 
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Paróquia vai instituir de novo
a Côngrua Paroquial

A Paróquia de Pombal vai instituir de novo a Côngrua 
Paroquial. O regresso do contributo dos católicos de 
Pombal para o Fundo Paroquial foi decidido na última 
reunião com as Comissões das Capelas e o Conselho 
Económico. O encontro realizou-se no sábado passa-
do e contou com a presença dos representantes de 18 
Capelas (apenas faltou uma). O nosso pároco presidiu 
à reunião, que contou com a participação de dois re-
presentantes do Conselho Económico: Manuel António 
Neves e António Venâncio. O regresso da Côngrua foi 
justificado pela escassez de recursos financeiros (di-
minuição das receitas dos peditórios). O dinheiro será 
usado para manter os serviços do Cartório e outras 
despesas que possam surgir, ao nível da cidade, mas 
será também para acudir a eventuais necessidades 
das Capelas. As dificuldades económicas do país tam-
bém contribuíram para esta redução. Neste momento, 
as despesas de manutenção só são suportáveis gra-
ças às receitas oriundas da Tasquinha do “Bodo da 
Generosidade” e do “Festival das Sopas”. O próximo 
evento das Sopas já está agendado para dia 13 de 
Novembro, o próximo Dia da Família Paroquial. As Ca-
pelas foram sensibilizadas para participar com as suas 
tradicionais sopas e sobremesas. Durante a reunião, 
ainda foi abordado o tema das obrigações da Paróquia 
para com a Diocese, ou seja, os deveres com o envio 
dos peditórios consignados e das missas plurinten-
cionais, bem como o julgamento anual de contas. As 
Capelas foram igualmente sensibilizadas para apoiar 
financeiramente as despesas com o Cartório, Pároco 
e Diácono, ao serviço de toda a Paróquia. Os referidos 
serviços têm sido suportados, até à data, apenas pelos 
peditórios da cidade, mas as Capelas devem também 
participar, uma vez que também usufruem de ambos 
os serviços. Por último, a Paróquia decidiu, com o 
assentimento favorável das Comissões das Capelas, 
contestar o pagamento do imposto sobre os imóveis. 
Neste momento existem 15 prédios, todos ligados às 
Capelas, excepto um, que irão passar a pagar em vir-
tude da alteração à lei. Neste sentido, também, se tor-
na urgente a participação de todo o povo da Paróquia, 
porque a todos diz respeito.

Conselho Económico

Escuteiros de Pombal em Fátima
“10.100 FM - Sintoniza-te nos Trilhos da Misericórdia” 
foi o lema da Peregrinação Nacional de Escuteiros, em 
Fátima, no passado fim de semana, que juntou cerca 
de 50 mil escuteiros. 
O Agrupamento 674 
de Pombal também 
lá esteve represen-
tado por alguns ele-
mentos da chefia. A 
Peregrinação ficou 
marcada por mo-
mentos bastante intensos, nomeadamente a Procissão 
das Velas, no sábado à noite, e a Eucaristia, no domin-
go. Nesta, escuteiros e dirigentes foram convidados a 
renovar a sua Promessa e até o Papa Francisco se 

fez presente com uma 
mensagem que enviou 
e que dizia: “Com fé 
e audácia, percorram 
sempre o caminho de 
santificação, seguindo 
os ensinamentos do 

Evangelho, e dêem testemunho continuo de vida cristã 
produzindo abundantes frutos de generoso serviço ao 
próximo, de paz e bem”.

Reunião de Catequistas do 1º Sector
No passado dia 7 de Outubro, os catequistas do 1º 
Sector reuniram-se, a fim de tomarem conhecimento 
das actividades para este ano catequético. Começou 
de um modo descontraído, com a dinâmica da “teia 
da amizade”, de onde se partiu para a oração inicial. 

Seguidamente, passou-se à apresentação das activi-
dades do 1º, 2º, 3º Anos e Escola Paroquial de Pais. 
Os catequistas foram sensibilizados para a importância 
da sua presença, sempre e em cada actividade, assim 
como para o testemunho vivencial dos sacramentos da 
Eucaristia e Reconciliação. Também foram sensibili-
zados para a sua responsabilidade como catequistas. 
Seguidas as apresentações práticas, destacou-se a 
importância das regras das cadernetas, a necessidade 
de participarem nas formações programadas para este 
ano pastoral, quer nos Encontros Arciprestais de For-
mação para Catequistas, quer nos Cursos de Iniciação 
e Gerais de Catequistas, na Peregrinação Arciprestal à 
Porta Santa, no dia de Oração dos e pelos Catequistas 
e nas Campanhas de Advento/Natal e Quaresma/Pás-
coa. Concluiu-se com a Oração do Compromisso: “O 
cristão que não dá testemunho fica estéril, sem dar a 
vida que recebeu de Jesus Cristo.” (Papa Francisco)

Olívia Domingues

Início da Catequese na Arroteia
A Capela da Arroteia deu as boas vindas, na semana 
passada, às crianças e jovens da localidade que ainda 
frequentam a catequese na aldeia. Mais um ano de ca-
tequese se inicia com poucos meninos, pois uma parte 
está em Pombal. Apesar do número reduzido, a nossa 
Capela acolhe, todos os domingos, os catequizandos 
e seus familiares, para celebrar, em comunidade, a Eu-
caristia ou a Celebração da Palavra. Que Deus os aju-
de a continuar a sua caminhada religiosa. E um agra-
decimento especial aos catequistas que se dedicam a 
estas crianças com toda a boa vontade.

Cremilde Oliveira Sandra Carlos
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Jovem de Pombal enviado em missão
Há dois mil anos, Jesus enviou os Seus a proclamar o Evangelho. Dois milénios depois cabe à Igreja, em nome de 
Jesus, enviar os seus a proclamar a Palavra de Deus aos confins do Mundo. No sábado passado, a comunidade 
de Pombal assistiu a um desses momentos. A Paróquia enviou um dos seus filhos para o México. Foi esta ima-
gem que o nosso pároco, Pe. João Paulo usou, para ilustrar o momento que a nossa comunidade estava a viver. 
O jovem Ricardo Silva, um dos responsáveis pelo grupo de jovens da paróquia “Passo a Passo”, foi convidado 
pela Família Missionária Verbum Dei a fazer uma missão do outro lado do Atlântico. O jovem amadureceu a ideia 
no seu coração e acabou por aceitar o convite que, afinal, veio do próprio Cristo. “Foi Deus que me desafiou”, 
admitiu. E tendo como exemplo Maria, a sua resposta só podia ser idêntica: “Faça-se em mim segundo a tua 
palavra”. Durante alguns minutos, o jovem de Pombal fez uma viagem pelo seu próprio passado, para ajudar a 
entender melhor como sente o chamamento de Deus. Segundo Ricardo, Deus chamou-o no dia do seu nascimen-
to. Após um parto difícil e com diversas complicações, o jovem sobreviveu sem mazelas. Durante a adolescência 
teve comportamentos idênticos aos dos outros jovens e, também nesta fase, sentiu que Deus o chamava à razão. 
A preparação para o Sacramento do Crisma foi fundamental para perceber o caminho que Deus tinha traçado 
para a sua vida. Conheceu a Família Missionária Verbum Dei e foi desafiado, várias vezes, a perder a timidez e 
encarar a vida como ela é. “Quando sentimos que nada podemos é quando devemos ir para o terreno e mostrar 
aquilo que somos capazes de fazer”, disse. E foi isso que aconteceu: sempre que pensava nas suas limitações, 
Deus mostrava-lhe o caminho que lhe permitia seguir em frente. Ricardo Silva deverá partir em missão para o 
México no final do mês e ali irá permanecer durante um ano. A Igreja do Cardal acolheu a celebração do envio 
do jovem, numa Eucaristia presidida pelo Pe. Félix, membro da Família Missionária, e concelebrada pelo nosso 
pároco, Pe. João Paulo.

Testemunho do Ricardo
No passado sábado, dia 8 de Outubro, aconteceu a 
Eucaristia do meu envio ao México, onde pude contar 
com amigos e familiars, como com a Família Missio-
nária Verbum Dei Porto - Aveiro - Pombal, a Paróquia 
de Pombal, Carriço e Meirinhas, para celebrarmos jun-
tos. Sou enviado ao México para fazer uma experiên-
cia missionária de descoberta vocacional e aí estarei 
durante o próximo ano. E teria de 
juntar todas estas pessoas, jun-
to d’Aquele que me chama e me 
envia: o Senhor Deus, que desde 
sempre me chamou, me chamou à 
vida, mais tarde à missāo e agora a 
fazer parte do Seu projecto de sal-
vação para todos os homens, como 
missionário numa comunidade reli-
giosa missionária chamada Verbum 
Dei. Este Deus que sempre me 
chamou, nos momentos onde mais precisava da Sua 
misericórdia. Também é  o Deus que me envia, neste 
Ano Santo da Misericórdia, chamando-me a consagrar 
a minha vida, a oração e a pregação do Evangelho. 
Perante tal desafio, como podia senão dizer sim à Sua 
proposta, depois de tanto me ter amado? O Deus que 
me capacitou para chegar já a tantos e “fazer tudo a to-
dos para salvar alguns”. Porque “como acreditarão se 
não lhes anunciaram?”. Conta comigo para anunciar, 
pondo as Suas palavras na minha boca, e lança-me 

na construção do Reino do Amor. Perante este desafio 
de ir mais além e lançar-me, só Lhe poderia responder 
“eis-me aqui Senhor, envia-me!” e, como Maria, deixar 
que se faça em mim segundo a Sua Palavra. Aproveito 
esta oportunidade para agradecer, agradecer a todas 
a pessoas que, ao longo dos anos, me deixaram re-
alizar a missão. Também à Paróquia de Pombal, ao 

Pe. João Paulo Vaz, pessoalmen-
te, por todo o apoio e carinho, ao 
Pe. Diamanto (anterior pároco), 
por trazer a Verbum Dei a Pombal, 
que me permitiu conhecê-la. Agra-
decer também a todos os catequis-
tas que tanto me ajudaram e aos 
jovens com quem, ao longo deste 
ano, partilharei a fé. Deixar tam-
bém um agradecimento à Padaria 
dos Vicentes e à Pombal Doce. E a 

todos que estão a tornar possível esta viagem. A toda 
a Família Missionária Verbum Dei de Portugal, pelo 
apoio e, em especial, à de Pombal. Que todos sintam 
a minha gratidão, mesmo aqueles que não refiro. Para 
terminar, peço a todos a oração, para poder realizar 
esta missão que Deus me confia, poder ser sempre 
fiel ao Seu chamamento e poder dizer sempre sim aos 
projectos do Senhor para a minha vida. Levo a todos 
no meu coração e na minhas orações. Obrigado!

Ricardo Silva
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Primeira leitura (Ex 17, 8-13)
Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar Israel. Moisés 
disse a Josué: «Escolhe alguns homens e amanhã sai a 
combater Amalec. Eu irei colocar-me no cimo da colina, 
com a vara de Deus na mão». Josué fez o que Moisés 
lhe ordenara e atacou Amalec, enquanto Moisés, Aarão e 
Hur subiram ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as 
mãos levantadas, Israel ganhava vantagem; mas quando 
as deixava cair, tinha vantagem Amalec. Como as mãos de 
Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra 
e colocaram-na por debaixo para que ele se sentasse, 
enquanto Aarão e Hur, um de cada lado, lhe seguravam 
as mãos. Assim se mantiveram firmes as suas mãos até 
ao pôr do sol e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao 
fio da espada.

Comentário
O episódio de Moisés de braços erguidos em oração pela 
vitória do seu povo no combate contra os Amalecitas é-nos 
hoje lido em relação com a leitura do Evangelho, em que 
se nos fala da perseverança na oração. Seremos capazes 
de acreditar que Deus tem os ouvidos atentos à oração dos 
pobres e dos humildes que sabem confiar-se a Ele?

Segunda leitura (2 Tim 3, 14 – 4, 2)
Caríssimo: Permanece firme no que aprendeste e 
aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. 
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras; elas 
podem dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil 
para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. 
Assim o homem de Deus será perfeito, bem preparado 
para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de 
Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela 
sua manifestação e pelo seu reino: Proclama a palavra, 
insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça 
e exorta, com toda a paciência e doutrina.

Comentário
Ao procurar a formação do seu discípulo Timóteo, S. Paulo 
incute-lhe o amor à palavra de Deus, contida na Sagrada 
Escritura. A leitura assídua que dela fazemos, ao menos 
mas sobretudo na celebração da liturgia, é a melhor escola 
de formação no serviço de Deus, e sempre alimento que 
fortifica no crescimento da vida em Cristo, pois que ela 
continua a ser criadora.

Leitura do Evangelho (Lc. 18, 1-8)
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma 
parábola sobre a necessidade de orar sempre sem 
desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que não temia 
a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade 
uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me justiça 
contra o meu adversário’. Durante muito tempo ele não 
quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ‘É certo que eu 
não temo a Deus nem respeito os homens; mas, porque 
esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que 
não venha incomodar-me indefinidamente’». E o Senhor 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 18.Out | Centro Paroquial - Eucaristia e reunião de 
Escola do MCC (21h00)

:: 20.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal e Grupos Corais da Paróquia (20h30)

:: 20.Out | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 21.Out | Igreja do Cardal - Confissões para a 
Peregrinação à Porta Santa (19h30 às 21h00)

:: 21.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 4º, 5º e 
6º Anos (21h30)

:: 22.Out | Residência Paroquial - ITER (15h00)

:: 22.Out | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

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

:: 23.Out | Senhora de Belém - Festa de N. Sra. do 
Rosário :: Missa (14h00)

:: 23.Out | Coimbra - PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL 
DE POMBAL À PORTA SANTA (21h00)

acrescentou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... E Deus 
não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por Ele 
clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu 
vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando 
voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?».

Comentário
No princípio da leitura desta passagem do Evangelho 
explica-se a intenção de Jesus ao pronunciar esta parábola: 
“Sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar”. A 
maior penúria do homem não será não possuir, mas não ter 
coragem de sentir a necessidade de pedir! Não queremos 
ser certamente dos que vão desanimar na sua fé antes da 
vinda do Senhor! Para isso, oramos sem cessar.

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o

Plano Pastoral


