
Que amor tão grande!
Que amor tão grande é esse, 
Senhor, que Te fez entregar a 
Tua vida por cada um de nós? O 
que é que nos faz merecedores 
de tão grande oblação? Pelos 

nossos méritos, não chegaríamos a poder merecer 
nunca esse dom que fazes de Ti mesmo. Novamente, 
o mérito vem de Ti: é pelo amor imenso e infinito que 
nos tens que nos colocas acima de todas as coisas, 
sempre afirmando a nossa dignidade e fazendo-nos 
destinatários da salvação e da plenitude, porque para 
isso fomos assinalados. É o Teu amor que nos torna 
merecedores da entrega da Tua vida e nos confirma 
como filhos queridos do Pai. E, se queremos, por 
nossa vontade, tornar-nos, por nossas forças também, 
dignos da Tua entrega, então temos de passar a amar 
como Tu amas. Temos de fazer da nossa vida um dom 
maior, um bem permanente, uma imagem do amor que 
Tu és. E é esta vida nova que nos vens trazer e propor, 

Dia da Família Paroquial no Expocentro

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal | ANO IV | NÚMERO 151 | 6 Novembro 2016

e         Luz
Esperança  Família inspira Reunião de Pais 

do 3º Sector

Bispo presidiu à
Assembleia Arciprestal

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM

Pe. João Paulo Vaz

como caminho neste mundo. Tu viveste assim, mani-
festando uma dignidade da natureza humana que não 
conhecíamos, tão grande que a nossa vida já não se 
limita só a uma natureza humana, mas, em Ti, também 
a uma natureza divina, que confere àquela santidade 
e perfeição. A ressurreição é a confirmação e a oferta 
definitiva desta realidade às nossas vidas. Viveremos 
para sempre, numa dignidade divina. Morreste, Jesus, 
para nos libertar de tudo aquilo que nos impede de ex-
perimentar essa dignidade, que é a de filhos de Deus. 
Morreste na Cruz, para anular em nós, definitivamente, 
esse poder do mal para o pecado, que nos rouba toda 
a dignidade e nos afasta da vida. Morreste por amor, 
assumiste as nossas culpas e o castigo para elas e, 
porque só podes amar e o poder do mal para o pecado 
não existe em Ti, ressuscitas, comunicando-nos a vida 
em abundância, que confirma, então, que estamos 
(que estou) assinalados para a vida, para a glória de 
Deus, para a eternidade.

única na Paróquia. Depois de celebrarmos o mistério 
da Morte e Ressurreição, em que São Martinho acredi-
tou e pelo qual se entregou, vamos aquecer as almas 
com as sopas. O dia de São Martinho foi instituído na 
década de 60, como o dia dedicado a todos os pom-
balenses. O feriado municipal foi criado nesta época, 

por sugestão das entidades 
religiosas e civis. A escolha 
da data deveu-se ao facto de 
São Martinho ser o padreiro 
da Paróquia. Durante muitos 
anos, houve várias tentativas 
para colocar no calendário re-
ligioso da então vila de Pom-
bal uma festa em honra deste 
santo. Mas, as tentativas não 
atingiam os objectivos preten-
didos pelas organizações. As 

festas não tinham a dimensão desejada, ou mesmo, a 
dimensão que o santo merecia. No ano passado, sur-
giu uma nova tentativa que acabou por surtir efeito e 
foi um enorme sucesso, a avaliar pela forte adesão da 
comunidade. Uma boa razão para manter, ou se pos-
sível, aumentar ainda mais a nossa veneração por São 
Martinho.

O Dia da Família Paroquial e o Festival das Sopas está 
de regresso ao Expocentro de Pombal, junto ao Parque 
Industrial Manuel da Mota. O Dia da Família Paroquial 
começou a ser celebrado há quatro anos, em homena-
gem ao Patrono da Paróquia: São Martinho. E como o 
frio começa a apertar, a organização (Paróquia e Mu-
nicípio) pensaram em preparar 
umas sopas quentinhas. E foi 
assim que nasceu o Festival 
das Sopas. O evento consiste 
na apresentação de dezenas 
de sopas diferentes que as 
pessoas vão degustando até 
o estômago aguentar. As i-
guarias são confecionadas por 
restaurantes da cidade que se 
associam ao evento e também 
pelas Capelas. O programa 
das celebrações do Dia de São Martinho tem início na 
sexta-feira, dia 11, com a celebração da Eucaristia, na 
Igreja do Cardal, às 09h15, seguida dos eventos orga-
nizados pelo Município de Pombal. No domingo, dia 
13, será o nosso grande dia. A comunidade paroquial 
reúne-se no Expocentro para celebrar a Eucaristia. 
A celebração está agendada para as 11h00 e será a 
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Ultreia Mundial do MCC
em Fátima

A V Ultreia Mundial do Movimento dos Cursos de Cris-
tandade realiza-se no próximo mês de Maio, em Fáti-
ma, sob o tema: “MCC e a Evangelização”. De acordo 
com o programa provisório, as celebrações deste even-
to mundial tem início no dia 4 de Maio, com a Eucaristia 

celebrativa do nascimento do fundador do movimento, 
Eduardo Bonnín. Para o dia seguinte, estão previstas 
acções de carácter informativo sobre alguns proces-
sos relacionados com o sacerdote espanhol e, no dia 
6 de Maio, as grandes celebrações da quinta edição 
da Ultreia Mundial. Assim e de acordo com o programa 
provisório, de manhã será apresentado o livro sobre 
Eduardo Bonnín e, a meio da manhã, será feita a con-
sagração à Virgem Maria. Depois do almoço, convívio 
e, pelas 16h30, a Basílica da Santíssima Trindade re-
cebe a V Ultreia Mundial. As actividades terminam no 
dia 7 de Maio, com uma Missa no recinto do Santuário, 
seguida da Procissão do Adeus. Entretanto, os mem-
bros do Movimento poderão começar a preparar e a 
pensar nas suas intendências. O Comité Executivo do 
OMCC propõem que façamos intendência, colocando 
nas mãos do Senhor o seu bom êxito. A proposta de 
intendência vai no sentido de cada Secretariado, por si 
mesmo, deliberar como e quando fazer. Assim, deixam-
se algumas pistas: individual, comunitária, por Ultreias, 
por Escolas, por Grupos de Vida; mensal, semanal, ou 
outra; Hora Apostólica; Terço; Visitas ao sacrário; Mis-
sa; meditação; Via Sacra. Os membros do Movimento, 
em Pombal, interessados em participar na Ultreia Mun-
dial devem inscrever-se o mais breve possível junto da 
Responsável de Escola, Helena Cabral.

Família inspira Reunião de Pais do 3º 
Sector
“Não existe família perfeita! Não temos pais perfeitos, 
não somos perfeitos, não nos casamos com uma pes-
soa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos queixas 
uns dos outros. (…) Sem perdão a família adoece. É 
por isso que a família precisa ser lugar de vida e não 
de morte, território de cura e não de doença, palco de 
perdão e não de culpa”. A frase é da autoria do Papa 
Francisco e inspirou a Reunião de Pais do 3º Sector. 
O encontro realizou-se no sábado passado, na Igreja 
do Cardal. A reunião de preparação para o novo ano 
catequético foi orientada pelos catequistas do 3º Sec-
tor, com o apoio do nosso pároco, Pe. João Paulo. Na 
sua intervenção, o sacerdote lembrou o mistério da 
criação: “A criação é um dom maravilhoso, porque nos 
faz perceber o quanto somos capazes de amar”, disse. 
Apesar das dúvidas e das questões que habitualmente 
fazemos sobre a existência de Deus, existem algumas 
certezas na nossa vida. A Palavra de Deus ensina-nos 
a amar e a respeitar os pais. “O fundamento deste 
mundo está na relação familiar”, acrescentou. E amar 
significa, muitas vezes, ser duro, mas também signifi-
ca momentos alegres e de felicidade. A catequese é 

uma ferramenta que a Igreja disponibiliza e coloca ao 
serviço dos pais, para os ajudar na tarefa de educar fu-
turos adultos responsáveis. Mas, mais importante que 
os mandar à catequese e às celebrações semanais, os 
pais devem acompanhar os filhos e caminhar ao seu 
lado neste trajecto. E depois de ouvir a mensagem do 
nosso pároco, os muitos pais presentes na reunião ou-
viram o testemunho da jovem Bruna Alves sobre a sua 
experiência em Taizé, em França. A peregrinação a Tai-
zé é uma das propostas que a Paróquia disponibiliza 
aos jovens que este ano se preparam para celebrar o 
Sacramento do Crisma. Bruna Alves já fez a experiên-
cia. Os momentos de oração e silêncio foram algumas 
das actividades propostas pela comunidade local que 
marcaram a jovem de Pombal. Bruna conseguiu ver o 
cristianismo, as suas práticas e rituais de uma forma 
completamente diferente. Por vezes, só se consegue 
perceber determinados valores com uma quebra na ro-
tina, longe de tudo o que nos é habitual, e esta experi-
ência faz bem a qualquer pessoa, “independentemente 
da idade”, como aconselhou a jovem Bruna. A partilha 
de experiências com jovens de outras nacionalidades 
é outro marco desta peregrinação a Taizé. A próxima 
viagem já está marcada para as próximas férias da 
Páscoa e os interessados poderão inscrever-se atra-
vés dos serviços da nossa Paróquia.

Colóquio em Coimbra sobre “Laudato Si”
A Comissão Justiça e Paz da Diocese de Coimbra 
promove, no próximo sábado, dia 12 de novembro, 
um colóquio sobre a Encíclica “Laudato Si”, do Papa 
Francisco, no auditório do Instituto Superior de Conta-
bilidade e Administração da cidade. Com o título “Cui-
dar da Casa Comum”, de manhã, o padre Vasco Pinto 
Magalhães e a jornalista Graça Franco fazem uma 
leitura teológica, cultural e económica do documento 
do Papa argentino; de tarde, os membros deste orga-
nismo católico apresentam “7 Pistas / 7 Desafios para 
Agir”, com comentários de Henriqueta Cristina Oliveira 
e Eduardo Barata.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
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D. Virgílio presidiu à Assembleia Arciprestal de Pombal

Promessa de Dirigente no 674
O Agrupamento de Escuteiros 674 de Pombal esteve 
em festa, no passado sábado, com a investidura de 
mais um Dirigente, a Julie Cordeiro. O Agrupamento e 
o CNE ficam assim mais ricos. O momento foi testemu-
nhado pela comunidade e contou ainda com a presen-
ça do Chefe Regional de Coimbra, Manuel Pedrosa, e 
da sua adjunta, Elisabete Pedrosa, também ela perten-
cente ao concelho de Pombal. O início deste ano es-
cutista fica ainda marcado pela nova Direcção do 674. 
Marianella Santos é a nova Chefe de Agrupamento e 
Renata Lourenço sua adjunta.

Sandra Carlos

 A comunidade arciprestal de Pombal reuniu, na sema-
na passada, em assembleia. O encontro realizou-se na 
Igreja do Cardal e foi presidido por D. Virgílio, Bispo da 
Diocese de Coimbra. Nesta reunião, além dos párocos 
do Arciprestado, estiveram presentes o Pe. Manuel 
Carvalheiro, membro do Secretariado Diocesano da 
Coordenação Pastoral e o Pe. Jorge Santos, Vigário 
Episcopal. A Assembleia Arciprestal de Pombal reali-
zou-se no âmbito do projecto pastoral que a diocese 
está a desenvolver e que tem por objectivo ouvir as 
comunidades locais sobre o plano pastoral anterior e 
recolher propostas para um novo documento. “Comu-
nidades sinodais: juntos construímos o plano pastoral” 

é mote destes 
encontros. Em 
Pombal, D. Vir-
gílio começou a 
sua intervenção 
por esclarecer o 
que se pretende 
e o significado 
da sinodalidade. 
Ora, sinodal de-
riva de “sínodo”, 
cujo significado 
é: comunida-
de de pessoas 
que fazem ca-
minho juntos. 
Com base nes-
te princípio e 
sempre com a 
teologia paulina 
em mente (um 

corpo no qual todos os órgãos concorrem para o bem 
do todo e completam mutuamente), D. Virgílio desa-
fiou a comunidade arciprestal a assumir activamente a 
sua missão na Igreja. Assim, nos próximos meses, os 
vários grupos existentes em cada paróquia irão promo-
ver alguns encontros de análise, apoiados nos cinco 
pilares da formação dos discípulos: chamados à União 
com Deus; chamados à comunhão em Igreja; chama-
dos à identificação com Cristo; chamados a servir; e 
chamados a evangelizar. As conclusões serão anali-
sadas e resumidas em Plenário do Conselho Pastoral 

Arciprestal, que depois serão submetidas à Diocese. A 
partir das propostas recebidas, o Secretariado elabo-
rará a proposta do novo Plano Pastoral de 2017-2020. 
Segundo D. Virgílio, este trabalho será uma autêntica 

revolução que todos acreditam ser para benefício de 
toda a Igreja. Antes de regressar a Coimbra, a equi-
pa que acompanhou D. Virgílio ainda promoveu (mais 
uma vez) o jornal diocesano: c “Correio de Coimbra”. 
O Secretariado Diocesano entende que a manutenção 
do semanário é uma necessidade. Porém, a vida deste 

jornal faz-se de leitores, cujo número urge aumentar. A 
encerrar, a comunidade arciprestal conheceu as pro-
postas de formação para leigos. São formações minis-
tradas ao sábado, no Seminário Maior de Coimbra, na 
Escola de Teologia e Ministérios da Diocese, que as-
sume, a partir de agora, também, a Escola Diocesana 
de Música Sacra.
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Primeira leitura (2 Mac. 7, 1-2.9-14)
Naqueles dias, foram presos sete irmãos, juntamente com 
a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes 
de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco 
proibida pela Lei judaica. Um deles tomou a palavra em 
nome de todos e falou assim ao rei: «Que pretendes 
perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer, 
antes que violar a lei de nossos pais». Prestes a soltar 
o último suspiro, o segundo irmão disse: «Tu, malvado, 
pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do 
universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos 
fiéis às suas leis». Depois deste começaram a torturar o 
terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem 
demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo 
com nobre coragem: «Do Céu recebi estes membros e 
é por causa das suas leis que os desprezo, pois do Céu 
espero recebê-los de novo». O próprio rei e quantos o 
acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo 
do jovem, que não fazia nenhum caso das torturas. Depois 
de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo 
suplício. Quando estava para morrer, falou assim: «Vale 
a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a 
esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará; mas tu, ó 
rei, não ressuscitarás para a vida».

Comentário
Se a consciência da ressurreição levou tempo a nascer no 
povo do Antigo Testamento, ela é claramente professada, 
e não só por palavras, mas no testemunho do martírio, 
pelos sete jovens irmãos e sua mãe.

Segunda leitura (2 Tes. 2, 16 – 3, 5)
Irmãos: Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso 
Pai, que nos amou e nos deu, pela sua graça, eterna 
consolação e feliz esperança, confortem os vossos 
corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas 
obras e palavras. Entretanto, irmãos, orai por nós, para 
que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja 
glorificada, como acontece no meio de vós. (...) O Senhor 
é fiel: Ele vos dará firmeza e vos guardará do Maligno. 
Quanto a vós, confiamos inteiramente no Senhor que 
cumpris e cumprireis o que vos mandamos. O Senhor dirija 
os vossos corações, para que amem a Deus e aguardem a 
Cristo com perseverança.

Comentário
S. Paulo fez também a experiência do que é sentir-se 
acabrunhado pelos seus inimigos; mas foi então que ele 
mais soube apelar para a confiança em Cristo, tanto para 
si como para os outros.

Leitura do Evangelho (Lc. 20, 27.34-38 forma breve)
Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns 
saduceus – que negam a ressurreição – e começaram 
a interrogá-l’O. Disse-lhes Jesus: Os filhos deste mundo 
casam-se e dão-se em casamento. Mas aqueles que forem 
dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos 
mortos, nem se casam nem se dão em casamento. Na 
verdade, já não podem morrer, pois são como os Anjos, 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 06.Nov | Salão Paroquisal - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (18h00)

:: 06.Nov | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 07.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 08.Nov | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 08.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h00)

:: 08.Nov | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
MCC (21h00)

:: 08.Nov | Igreja do Cardal - Vigília de Oração pelos 
Seminários (21h00)

:: 09.Nov | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 11.Nov | Igreja do Cardal - Eucaristia de São Martinho 
(09h15)

:: 11.Nov | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 4º ano (21h30)

:: 12.Nov | Centro Paroquial - ITER (16h30)

:: 12.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 12.Nov | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para o Baptismo (19h00)

:: 13.Nov | Expocentro - DIA DA FAMÍLIA PAROQUIAL
      - Eucaristia (11h00)
      - IV Festival das Sopas de São Martinho (13h00) e
            Animação

:: 13.Nov | Igreja de São Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

e, porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E 
que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender 
no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor 
‘o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob’. 
Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele 
todos estão vivos».

Comentário
Jesus afirma claramente o mistério da ressurreição dos 
mortos, contra certa maneira de pensar em contrário de 
alguns daqueles com quem falava. A “ressurreição da 
carne” faz parte do Símbolo da fé cristã, o “Credo”.


