
A misericórdia
Lembremos algumas das palavras 
que foram usadas na nossa prepa-
ração para a Peregrinação à Porta 
Santa, para que ecoem em nós. O 
nosso Deus não é uma ideia, nem 

uma doutrina moral, mas uma Pessoa que se enche 
de compaixão pela dor e sofrimento do seu Povo; um 
Deus que tem “entranhas de misericórdia”, que escuta 
o clamor do Seu povo e não fica insensível à sua dor. 
Confessar um Deus que tem “entranhas de misericór-
dia”, que em Si mesmo é amor, é, ao mesmo tempo, 
um convite a nos lançarmos também ao compromisso 
com a justiça, a reconciliação e a paz. Somente quem 
experimentou o coração compassivo do Deus Uno e 
Trino é capaz de compreender a bem-aventurança da 
misericórdia: “felizes os misericordiosos, porque alcan-
çarão misericórdia”. Por isso Jesus exortava os Seus 
discípulos à prática da misericórdia: “Sede misericor-
diosos como vosso Pai é misericordioso”. A exortação 
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de Jesus não é mera lei ou uma obrigação do cristão, 
mas um modo de mostrar ao mundo o coração com-
passivo do nosso Deus, que nos ama com amor infinito 
e inabalável. A Igreja é chamada a viver na alegria da 
misericórdia, que aproxima os irmãos uns dos outros, 
que enche de paz e serenidade a vida de cada um, 
que nos torna justos e compassivos com os irmãos. 
A misericórdia se converte, então, em fonte de alegria 
e de júbilo, por vivermos, como Igreja e no seu seio 
a vida do Deus misericordioso, que enxuga todas as 
lágrimas, em Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Igreja 
tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, co-
ração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve 
chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A Esposa 
de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, 
que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém. A 
misericórdia torna a história de Deus connosco numa 
história de salvação, dizendo-nos que cada um de nós 
estará sempre sob o olhar misericordioso do Pai.

sas simples como falar com o nosso “amigo” Jesus. 
“Pois um ano novo é um desafio que começa e nós, 
catequistas, queremos iniciar uma vida nova, uma vida 
mais autêntica e mais sincera, servindo a Igreja, dando 
o nosso testemunho de fé”, disse. Mas, tudo isto só é 

possível porque os pais estão conscientes que devem 
cumprir com os seus compromissos assumidos no dia 
do Baptismo: “ajudar os filhos a crescerem na fé e a 
viver com intensidade as propostas de Jesus Cristo”. E 
as crianças, apesar da sua tenra idade, já sabem que 
querem conhecer o “amigo” Jesus e não hesitaram, 
quando o sacerdote os questionou sobre o que que-
riam e se estavam dispostos. “Queremos vir sempre à 
catequese”, foi a resposta

Mais de sete dezenas de crianças da Paróquia de 
Pombal, a frequentarem a catequese na cidade (e 
no Pinheirinho), tiveram, no domingo passado, a sua 
primeira grande celebração: a Festa do Acolhimento. 
As crianças foram apresentadas, solenemente, pelo 

nosso pároco, Pe. João Paulo, durante a Eucaristia 
das 10h30, na Igreja do Cardal. “Estamos habituados 
a procurar Deus nas grandes coisas da vida, boas ou 
menos boas, e esquecemo-nos de que a Sua presença 
também se manifesta nos aspectos mais simples do 
nosso quotidiano”, disse uma das catequistas, durante 
a introdução a esta celebração. E depois de recordar 
a vida agitada que as pessoas vivem, recordou que há 
necessidade de parar um pouco e reflectir sobre coi-
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Encontro Sinodal
da Formação de Adultos

Os adultos da Paróquia de Pombal a fazer formação ou 
a frequentar a catequese promoveram, recentemente, 
o seu primeiro encontro sinodal. A reunião realizou-se 
no Salão Paroquial. O Encontro Sinodal da Cateque-
se e Formação de Adultos contou com a presença de 
crismandos adultos, animadores e participantes da 
Catequese de Adultos e membros do percurso da For-
mação eSV. A reunião começou com uma breve intro-
dução à nota pastoral de D. Virgílio, através da qual o 
nosso bispo convocou o Ano Sinodal. Depois dos pre-
sentes saberem o que se pretendia, avançou-se para 
o documento de trabalho e para os critérios para a 
avaliação, os cinco pilares da formação dos discípulos: 
a Oração e os Sacramentos, a Vida Fraterna, a Forma-
ção, o Serviço, e a Evangelização. D. Virgílio exorta-
nos a esquecermos os medos ligados a desilusões ou 
insucessos do passado, os preconceitos, o cansaço, 
a inércia e os pensamentos imediatistas. Recorde-se 
que as Assembleias Arciprestais já tinham avaliado o 
primeiro objetivo do Plano Pastoral Diocesano: propor-
cionar o encontro pessoal com Cristo através do pri-
meiro anúncio, onde foram ventilados os movimentos 
kerigmáticos existentes na nossa Paróquia, bem como 
as iniciativas adotadas neste sentido ao longo de todo 
o triénio. Finalmente, foram coligidas várias sugestões 
nessa área para o próximo plano pastoral, que serão 
resumidamente apresentadas em Plenário do Conse-
lho Pastoral Paroquial. Foi um momento muito interes-
sante de comunhão fraterna, de sentido de pertença 
e eclesial e de pleno exercício da corresponsabilidade 
pastoral, redobrando o entusiasmo para o próximo en-
contro, a realizar-se no mês de Novembro.

André Alves

Reunião de Pais do 2º Sector
A Igreja do Cardal recebeu, no passado dia 21 de Ou-
tubro, os pais dos catequizandos do 4º ,5º e 6º ano, 
que aderiram de forma massiva  a esta que foi tam-
bém a primeira reunião da Escola Paroquial de Pais, 
orientada pelo Pe. João Paulo. Depois de uma breve 
saudação, começou por lembrar que a catequese é 
um serviço de comu-
nhão com os pais, 
que assumiram ao 
pedirem o Baptismo 
para os seus filhos, 
educando-os na fé. E 
para que isso acon-
teça, os catequistas 
unem-se aos pais 
nesta tarefa. A ca-
tequese existe para 
se conhecer mais a 
Cristo e ajudar os 
nossos pequeninos 
a crescer no amor a 
Deus, acrescentava 
o nosso pároco. S. 
Paulo diz-nos que 
fomos chamados a 
crescer no amor de 
Cristo, que foi verdadeiro Homem. Cristo veio mostrar 
que participamos da vida de Deus. Os filhos são fruto 
do amor de duas pessoas, homem e mulher, unidos 
num só. Do seu encontro amoroso explode uma nova 
vida e isto é dom d’Aquele que só pode amar. Cristo é 
Deus, mas criado e gerado como homem. A diferença 
é que Jesus foi muito bem educado, por pais fabulo-
sos, Maria e José, começando desde muito cedo a 
entender qual era o Seu caminho. A catequese existe 
para os filhos crescerem bem e a saber conhecer a 
Deus e a usufruírem do amor de Cristo. A catequese é 
algo a assumir na família. Tudo começa em casa. Tudo 
está dependente do que se aprende em casa. Nenhum 
catequista substitui os pais – e também não deve – na 
tarefa de educar os seus filhos na fé. A Escola Paro-
quial de Pais surge para dar aos pais as ferramentas e 
faz-se num caminho paralelo, entre pais e catequistas. 
“Não existe catequese sem missa, não há catequese 
sem sacramentos”, afirmava o Pe. João Paulo. Há um 
testemunho que eu sou chamado a manifestar. Cate-
quese que não ajude os meninos na maturidade da fé e 
a formar cristãos será uma fraca catequese! Ser cristão 
configura uma identidade, significa assumir a vida de 
Cristo e da Igreja. O Pe. João Paulo lembrava aos pais 
aquilo que lhes foi perguntado aquando do baptismo 
dos seus filhos: O que vindes aqui pedir? O Baptismo 
– respondem os pais. Será a mesma coisa que per-
guntar: Quereis que o vosso filho seja cristão? Ficou 
bem vincada a ajuda preciosa dos pais à catequese 
dos filhos. O nosso pároco terminava desta forma: aju-
dai os catequistas a ser catequistas dos vossos filhos. 
Não quereis que os vossos filhos sejam bons, perfeitos 
e santos?

Helena Cabral

Festa do Acolhimento nos Vicentes
A comunidade cristã dos Vi-
centes acolheu, no domin-
go passado, duas crianças 
na Catequese. A Festa do 
Acolhimento foi entendida 
como um momento festivo, 
porque são “duas pedras 
vivas da Igreja do Senhor”, 
como referiu Leonel Gamei-

ro, o celebrante que presi- diu à celebração. As duas 
crianças foram recebidas por uma Capela completa-
mente cheia. Durante a apresentação, os catequistas 
lembraram que vivemos uma vida muito agitada e nos 
esquecemos de coisas belas e importantes como a 
apresentação simbólica daquelas duas crianças à co-
munidade que os acolhe. “Deus escolheu o brilho dos 
olhos das nossas crianças para chegar até nós e nos 
iluminar”. Os dois novos membros da Catequese foram 
inseridos no grupo do 2º ano, em virtude do número 
reduzido de catequizandos, mas a sua formação será 
igual à das restantes crianças da paróquia que entra-
ram este ano pela primeira vez para a catequese.

Gilberto Neves



e
         Luz

Esperança
30 Outubro 2016 :..:.:: Domingo XXXI do Tempo Comum :.::.:.

Peregrinação da Misericórdia
Milhares de peregrinos do Arciprestado de Pombal 
atravessaram a Porta Santa da Misericórdia da Dioce-
se de Coimbra, aberta desde dezembro último na Sé 
Nova. Numa peregrinação sentida e emotiva, realizada 
no domingo passado, os peregrinos caminharam ao 
encontro do Pai Misericordioso. Esta caminhada rea-
lizou-se no âmbito das celebrações do Jubileu da Mi-

sericórdia, pro-
clamado pelo 
Santo Padre. 
Os peregri-
nos, oriundos 
de todas as 
paróquias do 
Arc ip res tado 
de Pombal, ini-
ciaram a sua 

peregrinação na Igreja de Santa Cruz (Santuário da 
Reconciliação). Depois de se reconciliarem com Cristo, 
seguiram em direcção à Sé Velha (Santuário Mariano) 
e encerraram a caminhada com a sua entrada na Porta 
Santa, na Sé Nova. A peregrinação terminou com a ce-
lebração da Eucaristia presidida por D. Virgílio, Bispo 
da Diocese de Coimbra. A 
conversão interior do nos-
so coração foi o tema que 
dominou a homilia do nosso 
pastor diocesano. D. Virgílio 
sublinhou que esta peregri-
nação só faz sentido se 
cada um dos presentes se 
converter (interiormente) e 
assumir a misericórdia para 
com os seus irmãos como 
uma prática da sua vida. 
Mas vamos por partes. A 
comunidade arciprestal foi 
recebida em Coimbra pelos sacerdotes das paróquias 
que compõem o Arciprestado. A primeira paragem foi 
na Igreja de Santa Cruz. Neste santuário, escolhido 
para acolher os nossos momentos de reconciliação 
com Cristo, os peregrinos cumpriram com um dos pe-
didos do Santo Padre e corroborada pelo nosso bis-

po: “O Ano Jubilar constitui uma ocasião propícia para 
voltarmos a dar ao sacramento da reconciliação o seu 
verdadeiro lugar na caminhada da conversão ao amor 
de Deus”. O momento vivido na Igreja de Santa Cruz 
foi intenso e muito sentido, como foi possível verificar 

pelas manifestações de fé assumidas pelos peregrinos, 
junto da cruz de Cristo. E com Cristo no coração, reto-
maram a sua caminhada (sempre em oração) até à Sé 
Velha – Santu-
ário Mariano. 
Maria, Mãe da 
Misericórdia, 
aquela que se 
fez “serva do 
Senhor” e por 
isso também 
solícita para 
todos nós que 
acolhemos, no nosso íntimo, seu filho Jesus. Maria está 
associada ao mistério da Redenção da humanidade, 
aceitando ser mãe do Salvador. Desde o Concílio Va-
ticano II que ela é um modelo e fonte de inspiração da 

Igreja. E por isso, o Papa 
Francisco entendeu que 
Maria devia ser venerada 
de uma forma especial 
durante este Jubileu, para 
nunca nos esquecermos 
que devemos imitar as vir-
tudes da Mãe do Salvador. 
E depois de venerar Maria, 
os peregrinos retomaram 
a sua caminhada em di-
recção à Porta Santa, na 
Sé Nova. “Ao atravessar 
a Porta Santa, deixar-nos-

emos abraçar pela misericórdia de Deus e compro-
meter-nos-emos a ser misericordiosos com os outros 
como o Pai é connosco”, escreveu o Papa Francisco 
na Bula, que foi lembrada pelo nosso pároco, Pe. João 
Paulo, o sacerdote que recebeu os peregrinos à en-
trada da Porta Santa. A celebração daquele momento, 
algo difícil de expli-
car em palavras, foi 
vivida interiormen-
te por cada um dos 
muitos peregrinos 
presentes. A pere-
grinação encerrou 
com a celebração 
da Eucaristia, pre-
sidida pelo nosso 
Bispo, que incidiu 
na palavra conver-
são e lembrou que 
o cumprimento dos 
rituais não são su-
ficientes para as-
sumir a presença 
de Deus na nossa 
vida. Para assu-
mirmos Deus na nossa vida, devemos converter-nos 
completamente a Cristo e sermos no mundo um sinal 
vivo da Sua misericórdia.
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Primeira leitura (Sab. 11, 22 – 12, 2)
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de 
areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã 
cai sobre a terra. De todos Vos compadeceis, porque sois 
omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para 
que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não 
odiais nada do que fizestes; porque, se odiásseis alguma 
coisa, não a teríeis criado. E como poderia subsistir, se Vós 
não a quisésseis? Como poderia durar, se não a tivésseis 
chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque 
tudo é vosso, Senhor, que amais a vida. O vosso espírito 
incorruptível está em todas as coisas. Por isso castigais 
brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, 
recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do 
mal e acreditem em Vós, Senhor.

Comentário
De novo, a Palavra de Deus nos quer convencer do Seu 
amor para com os homens, e particularmente para com os 
mais pecadores. Deus não quer que ninguém se perca, 
porque a todos ama.

Segunda leitura (2 Tes. 1, 11 – 2, 2)
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos 
considere dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, 
se realizem todos os vossos bons propósitos e se confirme 
o trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós n’Ele, segundo 
a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos 
pedimos, irmãos, a propósito da vinda de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele: Não vos deixeis 
abalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação 
profética, por palavras ou por cartas, que se digam vir de 
nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente.

Comentário
S. Paulo quer corrigir certos rumores sobre a vinda do 
Senhor. Em qualquer caso, a glória que o Senhor há-de 
encontrar neles e eles no Senhor será que Ele, quando 
vier, os possa encontrar dignos da sua vocação cristã.

Leitura do Evangelho (Lc. 19, 1-10)
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a 
atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado 
Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem 
era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, porque 
era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu 
a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. 
Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-
lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em 
tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com 
alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi 
hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, Zaqueu 
apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos 
pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer 
prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais». Disse-
lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque 
Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do 
homem veio procurar e salvar o que estava perdido».

Liturgia da Palavra

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz :: Redacção - Paula Marques
236 212 076 ::  paroquiapombal@gmail.com
www.paroquiapombal.pt
Tiragem: 1.800 exemplares (distribuição gratuita)
Impressão: Quilate, Artes Gráficas (Albergaria dos Doze)
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

Esperança

APOIOS:

e
         Luz

Esperança
:..::.. 30 Outubro 2016 :..:.:: Domingo XXXI do Tempo Comum

Avisos Paroquiais
:: 31.Out | Pinheirinho - Semana da Misericórdia - Visita 
a Doentes e Idosos (17h30) e Encontro com Jovens e 
Adultos (Capela, 21h00)
:: 01.Nov | Valdeira - Festa de Todos os Santos - Missa 
e Procissão (11h00)
:: 01.Nov | Ponte da Assamaça - Festa de Todos os 
Santos - Missa (14h00)
:: 01.Nov | Crespos - Semana da Misericórdia - Visita 
a Doentes e Idosos (17h30) e Encontro com Jovens e 
Adultos (Capela, 21h00)
:: 01.Nov | Salão Paroquial - Encontro de Formação do 
Grupo de Visitadores (21h00)
:: 02.Nov | Igreja Matriz - Missa dos Fiéis Defuntos e 
Romagem ao Cemitério (07h00)
:: 02.Nov | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)
:: 03.Nov | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (19h30)
:: 03.Nov | Pinheirinho - Semana da Misericórdia - 
Celebração Penitencial (21h00)
:: 04.Nov | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 10º ano (21h00)
:: 04.Nov | Salão Paroquial - Ultreia do MCC (21h30)
:: 05.Nov | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (17h00)
:: 05.Nov | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)
:: 05.Nov | Crespos - Semana da Misericórdia - 
Celebração Penitencial (21h00)
:: 06.Nov | Salão Paroquial - 1ª Catequese da Fé do 6º 
Ano (10h00)
:: 06.Nov | Pinheirinho - Semana da Misericórdia - 
Eucaristia solene (12h00)
:: 06.Nov | Estrada - Festa de São Martinho - Missa e 
Procissão (14h00)
:: 06.Nov | Sra. de Belém - Festa de N. Sra. do Rosário 
- Missa (14h00)
:: 06.Nov | Crespos - Semana da Misericórdia - 
Eucaristia solene e convívio (15h30)
:: 06.Nov | Salão Paroquisal - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (12h00)
:: 06.Nov | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)


