
Hoje estarás comigo
Celebramos a Festa do Cristo Rei, 
em que declaramos o Senhor Je-
sus Rei de todo o Universo, Rei de 
todas as coisas, Senhor dos sen-
hores. Ele é Rei. Mas, havemos 

de entender a Sua realeza com a novidade que ela 
traz: é uma realeza que se exerce no amor, no serviço, 
no perdão, no dom da vida. Jesus é o Messias-Rei 
enviado por Deus, que veio tornar realidade o sonho 
do Povo de Deus e apresentar aos homens o Reino 
de Deus. No entanto, o Reino que Jesus propôs não 
é construído sobre a força, a violência, a imposição, 
mas sobre o amor, o perdão, o dom da vida. Mas, 
são muitas as ocasiões em que nos perdemos deste 
rumo... Deixamos de seguir este Jesus-Rei que nos 
ama, deixamos de O escutar... Andamos tão baralha-
dos e perdidos no meio das coisas menos claras deste 
mundo... Perdemo-nos de nós mesmos, perdemo-nos 
dos outros e não damos a nossa medida. Vivemos à 
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superfície, sem nunca conhecermos a beleza do que 
está na profundeza. Vivemos sem profundidade, sem 
mergulharmos em nós próprios, ao lugar desse amor 
que se faz perdão e dom da vida; ao lugar onde tanto 
de belo se encontra, só aguardando emergir. Há tanto 
de nós que nunca chega a emergir... Que fazer, então, 
quando a tentação é viver na pressa, para o imediato, 
no mais cómodo e fácil?... Que fazer? Cristo, o que 
mais serviu, porque mais amou, continua a querer dizer 
a cada um de nós: “hoje, estarás comigo no Paraíso”. 
Deus deseja que tomemos parte na Sua glória, que 
recebamos a plenitude, que conheçamos como Ele 
conhece, contemplando-O face a face. O caminho é, 
então, o do encontro com Cristo, o do serviço, o da 
caridade, o da entrega da vida. O caminho é o da fé e 
da esperança, o da oração sofrida e sentida que pede: 
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua re-
aleza”. O caminho é o da escuta e abandono nas mãos 
do nosso Senhor e Rei. Ele tudo sabe e tudo ama.

Seu olhar cheio de ternura e misericórdia, com alegria, 
foi o convite que nos foi feito. Deus continua insis-
tentemente a chamar, apesar das nossas debilidades 
e infidelidades. Damos gra-
ças a Deus por todos aqueles 
que respondem com alegria a 
esta chamada e pedimos que 
continuem a dar o seu sim, de 
uma forma generosa e cres-
cente. Lembrámos algumas 
das palavras dirigidas por São 
Paulo aos Romanos, que nos 
lembram os diversos dons que 
são dados a cada um: quem 
preside, faça-o com dedica-
ção; quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. 
No evangelho proclamado, foi-nos lembrada a passa-
gem do “pai misericordioso”, que abre os seus braços 
para acolher o seu filho. “A vocação nasce da miseri-
córdia. A única realidade capaz de transformar alguém 
que na vida se encontra perdido, sem esperança nem 
salvação. É o encontro com a misericórdia dos outros, 
reflexo da misericórdia de Deus.” Senhor, concede aos 
nossos jovens o dom do acolhimento da vocação.

Cecília Rodrigues

O Grupo Acompanhamento Vocacional (GAV) da 
Paróquia de Pombal, promoveu, no passado dia 8 
de Novembro, uma vigília de oração, integrada na 
Semana Nacional de Oração pelos Seminários. Es-
tes momentos levaram-nos a reflectir que o motor de 
toda a vocação sacerdotal é a misericórdia de Deus. 
São Francisco, ao encontrar o rosto misericordioso de 
Jesus Crucificado, mudou a sua vida radicalmente, 
colocando-se, com amor e dedicação, ao serviço da 
Igreja. Rezámos por todos os seminaristas e por to-
dos aqueles que se entregam à Igreja, ao seu serviço, 

através do sacerdócio ministerial, para que sejam fruto 
de um encontro pessoal com Jesus Cristo, autor de 
toda a vocação. Nesta oração comunitária, marcaram 
presença os jovens de Pombal que estão em tempo de 
discernimento e muitos outros que buscam um sentido 
para a vida. Olhar e deixarmo-nos olhar por Jesus, pelo 
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Ultreia dos Cursilhos de Cristandade
O Movimento dos Cursos de Cristandade levou a efei-
to, no dia 4 de Novembro, a sua Ultreia mensal. O José 
Lopes, de Almagreira, coordenador desta Ultreia, diri-
giu uma breve saudação de boas vindas, tendo como 
ponto de partida a imagem de um jogo de futebol: 
“Quando alguém não é simpatizante de futebol, quan-
do vê um jogo não ficará muito entusiasmado, nem 
perceberá alguns pormenores. Com a Ultreia pode 
acontecer algo de semelhante: se for vista por pessoas 
com entusiasmo e alegria, certamente se aperceberão 
de alguns detalhes que farão toda a diferença. Cada 
Ultreia é diferente nos seus pormenores, nos detalhes 

que Deus coloca no amor que tem por nós. Para a po-
dermos viver bem contamos sempre com a força do 
Espirito Santo”. De seguida, o casal Manuel e a Con-
ceição partilharam com os cursilhistas como tem sido 
a sua vivência no seu 4º Dia. Baseados no Evangelho 
de S. João (15, 9-17), lembraram como tem sido a sua 
caminhada de fé, orientados por esta palavra de Deus 
que os impulsiona a estarem atentos àqueles que os 
rodeiam. Sempre que me dou em favor dos outros, di-
zia a São, recebo muito mais. Tudo isto é possível por-
que está assente no tripé “piedade, estudo e acção”. 
Outros irmãos também manifestaram a alegria de um 
dia terem vivido este encontro pessoal com Cristo e o 
quanto isso tem ajudado a levar a cruz de cada dia. “No 
Cursilho descobri a ‘bússola orientadora’ para a minha 
vida”, dizia uma outra irmã. “É na oração que eu encon-
tro força para caminhar.” O Pe. João Paulo, ao encerrar 
a primeira parte da Ultreia, salientava que é a Palavra 
de Deus que nos impele a ir mais além. Jesus ajuda-
nos a definir a nossa identidade e diz-nos que somos 
amigos se nos amarmos uns aos outros. Ao fazer um 
Curso de Cristandade somos impulsionados a ir ao en-
contro dos irmãos, sendo testemunhas de serviço e de 
acolhimento. O que fundamenta a nossa vida é este 
amor vivido e partilhado. Ao tomarmos a cruz do so-
frimento, do desalento, temos de a pôr às costas com 
alegria. A cruz tem de se tornar para nós sinal de vida. 
Seguiu-se a Eucaristia, onde o Pe. João Paulo, referin-
do a frase do Evangelho “Os filhos das trevas são mais 
espertos que os filhos da luz, no trato com o seu seme-
lhante”, nos falou que a sabedoria do mundo não tem 
nada a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria de 
Deus, é a sabedoria do amor. Lembrou-se, ainda, no 
final, a Ultreia Mundial, em Fátima, no dia 6 de Maio de 
2017, com o tema “Está na hora dos Cursilhos”. Para 
esta actividade, é necessária uma inscrição.

Helena Cabral

Sacerdócio, “um dom para os outros”
O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e 
Ministérios diz que a Igreja Católica deve mostrar o sa-
cerdócio não como uma “necessidade” ou “problema”, 
mas sim um “dom para os outros”, fruto da “misericór-
dia de Deus”. “Nós ainda vemos o sacerdócio e até as 
vocações sacerdotais com uma necessidade, às vezes 
como um problema, uma realidade que dessa forma 
não nos leva a parte nenhuma”, sublinhou D. Virgílio 
Antunes em Fátima, numa entrevista à Agência EC-
CLESIA integrada na Semana dos Seminários. O bispo 
de Coimbra reconheceu a necessidade da Igreja Cató-
lica “mudar algumas das perspetivas que vinha insis-
tindo no passado”, em matéria vocacional. D. Virgílio 
Antunes recordou que “o fundamento de qualquer vo-
cação é a própria humanidade” de cada pessoa, criada 
“para ser um dom para os outros”. “E com certeza que 
a perspetiva de fé e o sentir a misericórdia de Deus, 
o sentirmo-nos chamados, como que potencia aquilo 
que já faz parte de nós naturalmente”, acrescentou. 
Na sua mensagem para a Semana dos Seminários, 
o responsável católico frisa que “uma educação cristã 
que não favorece experiências fortes de encontro com 
Deus nos momentos de espiritualidade, de oração, de 
reconciliação, de perdão, de partilha das misérias hu-
manas, não pode ter consequências vocacionais”. Ao 
mesmo tempo “uma família que não vive relações de 
comunhão a partir da fé e onde cada um não está dis-
posto a acolher, compreender e perdoar no seguimento 
de Jesus, não fomenta os gérmenes da vocação”. Para 
o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e 
Ministérios, a Igreja Católica e as suas estruturas de-
vem “começar exatamente por aí, ajudar os jovens, as 
crianças e até as pessoas na primeira fase da vida atu-
al, a tomarem consciência de que a sua vida humana é 
já um dom para os outros e que não tem sentido, não 
se realiza se não for no serviço aos outros, nas mais 
variadas situações e circunstâncias”. “Porque esse é o 
ponto de partida para a construção de qualquer voca-
ção cristã ou sacerdotal. A pastoral vocacional tem de 
entrar na agenda de todos os ramos, de todas as áreas 
da pastoral, e em primeiro lugar na agenda do próprio 
pároco e da comunidade paroquial”, concluiu.

Agencia Ecclesia



e
         Luz

Esperança
20 Novembro 2016 :..:.:: Domingo XXXIV do Tempo Comum :.::.:.

Dia da Família Paroquial
e Festival das Sopas

A comunidade paroquial de Pombal reuniu-se, no Ex-
pocentro, para celebrar o Dia da Família Paroquial. A 
grande festa da família paroquial é feita no âmbito das 
celebrações do dia de São Martinho, padroeiro da Pa-
róquia. O evento foi dividido em dois momentos: a ce-
lebração da Eucaristia e o Festival das Sopas de São 
Martinho. A Eucaristia reuniu um grande número de pa-

roquianos de Pombal, tendo sido presidida pelo nosso 
pároco, Pe. João Paulo, concelebrada pelo Pe. Manuel 
Caetano e pelo Diác. Rodolfo Albuquerque. As leituras 
do dia reportavam-nos para o fim dos tempos e da vida 
que Deus reservou para cada um de nós. “Hoje, somos 
confrontados com a vida que temos aqui e referencia-
dos para o seu final”, acrescentou o Pe. João Paulo. 
E, porque no próximo fim-de-semana celebramos o 
Cristo Rei, o sacerdote lembrou que Ele é Rei, porque 
foi quem mais serviu por amor. Deus mostrou-nos o 
exemplo do que é servir, através de Cristo, para nós 

caminharmos sempre em direcção à plenitude, que só 
será n’ Ele e por Ele. São Martinho foi um bom exem-
plo. São Martinho procurou sempre servir o próximo. E 
se os santos começam a viver a eternidade ainda na 
Terra, também nós somos convidados a seguir esse 
caminho. Porque, afinal, vivemos no tempo da Igreja 
e somos afortunados por esse facto. “O ‘Sol da Jus-
tiça’ (Jesus Cristo) já nasceu e já nos comunicou os 

seus raios da salvação”, completou. Por último, o Pe. 
João Paulo pediu aos muitos paroquianos presentes 
que continuassem a caminhar no sentido de crescer 
no amor pelo irmão, na construção da nossa casa e de 
toda a Igreja. A festa do Dia da Família Paroquial con-
tinuou com as já tradicionais sopas quentinhas ofereci-
das pelas Capelas da Paróquia e alguns restaurantes.

Semana da Misericórdia
no Alto dos Crespos
Decorreu, entre os dias 1 e 6 de Novembro passado, 
a semana da 
Miser icórd ia , 
na comunida-
de de Alto dos 
Crespos, que 
se iniciou com 
uma visita a 
Doentes e Ido-
sos, seguida de confraternização com a Comissão 
da Capela e de um encontro com a Comunidade em 
geral, onde o Pe. João Paulo Vaz nos falou da Miseri-
córdia. No dia 5 de Novembro, foi ainda vivenciada a 

Misericórdia, numa celebra-
ção penitencial comunitária, 
com confissões. A semana 
teve o seu ponto alto no 
Domingo, com o encontro 
Misericordioso com Deus na 
Eucaristia, terminando com 
o convívio e lanche partilha-
do. A comunidade vem, uma 
vez mais, agradecer ao Pe. 

João Paulo toda a disponibilidade para com esta comu-
nidade nos diversos momentos.

Sérgio Sousa

Pe. João Paulo apresenta
“Que me falte tudo…”
O nosso Párocolançou, na 
passada semana, o seu 
mais recente trabalho disco-
gráfico. Mais do que um cd, 
mais do que um livro, mais 
do que um conjunto de mú-
sicas, letras e pensamentos, 
“Que me falte tudo” é, no 
seu todo, um “noteCDbook” que cada pessoa é convi-
dada a completar com os seus próprios apontamentos 
e vivências. Este é um projecto pioneiro e inovador na 
área das publicações musicais, que o Pe. João Paulo 
e a All House se orgulham de apresentar e disponibili-
zar. Acresce a tudo isto um sonho que se tem vindo a 
concretizar ao longo dos anos em que Pe. João Paulo 
Vaz tem dinamizado o seu projecto musical: associar-
se a causas e instituições de solidariedade, entregan-
do parte dos resultados financeiros que deste projecto 
advêm. Assim, também este trabalho que agora se 
apresenta terá esse objectivo. Uma significativa parte 
das vendas deste “noteCDbook” será entregue à As-
sociação Alzheimer Portugal. O novo trabalho do nos-
so pároco pode ser adquirido por 12,90 euros sendo 
uma parte (3 euros) a favor da Alzheimer Portugal. O 
“noteCDbook” está à venda no Cartório Paroquial, na 
Cila Flores, na Ofelpoc, nas lojas All House (Coimbra, 
Cernache, Leiria e Tomar) e na Livraria Cultura e Fé 
(Coimbra). Ou, então, pelo correio, enviando-se nome 
e morada para quemefaltetudo@gmail.com.
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Primeira leitura (2 Sam. 5, 1-3)
Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com 
David a Hebron e disseram-lhe: «Nós somos dos teus 
ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul era o nosso 
rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel. E 
o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás o meu povo de Israel, 
tu serás rei de Israel’». Todos os anciãos de Israel foram à 
presença do rei, a Hebron. O rei David concluiu com eles 
uma aliança diante do Senhor e eles ungiram David como 
rei de Israel.

Comentário
O rei David, antepassado de Jesus, é uma figura de Cristo, 
Pastor e Rei. A leitura refere-se à unção de David como 
rei de Israel. David fez a união de todas as tribos do povo 
do Antigo Testamento, e recebeu a promessa de que da 
sua descendência nasceria o Messias, o enviado de Deus. 
De facto, Jesus, descendente de David, é o verdadeiro 
Ungido de Deus, como indica o nome de “Cristo”, e é Ele o 
verdadeiro unificador e pastor, não só das tribos de Israel, 
mas de todos os homens, por quem Ele deu o Sangue 
na Cruz, “para trazer à unidade os filhos de Deus que 
andavam dispersos”.

Segunda leitura (Col. 1, 12-20)
Irmãos: Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de 
tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos 
libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino 
do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o 
perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus invisível, o 
Primogénito de toda a criatura; Porque n’Ele foram criadas 
todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, 
Tronos e Dominações, Principados e Potestades: por 
Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as 
coisas e n’Ele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que 
é o seu corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de entre 
os mortos; em tudo Ele tem o primeiro lugar. Aprouve a 
Deus que n’Ele residisse toda a plenitude e por Ele fossem 
reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a 
paz, pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na 
terra e nos céus.

Comentário
Esta leitura é um verdadeiro hino, possivelmente um 
cântico da Igreja primitiva, incluído por S. Paulo nesta 
carta, em honra de Jesus Cristo, conforme a fé com que o 
povo de Deus sempre O soube contemplar: o “Primogénito 
de toda a criatura” e o “Primogénito de entre os mortos”, 
“Cabeça da Igreja, que é o seu Corpo”, vértice e plenitude 
de todo o Universo.

Leitura do Evangelho (Lc. 23, 35-43)
Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de 
Jesus, dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, 
se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados 
troçavam d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem 
vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti 
mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei 
dos judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 20.Nov | Sé Nova, Coimbra - Encerramento da Porta 
Santa e Eucaristia de Encerramento do Ano Santo 
(16h30)

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

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

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

:: 25.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º Ano (21h00)

:: 26.Nov | Igreja do Cardal - Preparação da Festa da 
Palavra do 4º Ano (15h00)

:: 26.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 26.Nov | Sede do 674 - Reunião de Direcção do Agr. 
674 (21h30)

:: 27.Nov | Igreja do Cardal - Festa da Palavra (10h30)

:: 27.Nov | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (11h00)

:: 27.Nov | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Advento 
(17h00)

sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o 
Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas 
o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes 
a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, 
fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas 
más acções. Mas Ele nada praticou de condenável». E 
acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres 
com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em verdade te 
digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».

Comentário
A fé na realeza de Jesus é a que nós confessamos quando 
chamamos a Jesus Cristo, nosso “Senhor”. Esta “Senhoria” 
ou realeza de Jesus, reconheceu-a o bom ladrão no 
meio dos sofrimentos da Cruz, revelou-se claramente na 
glória da Ressurreição, e esperamo-la nós quando ela se 
manifestar a todos os homens na última vinda do Senhor, 
que este Domingo simbolicamente antecipa para alimento 
da nossa fé e da nossa esperança.

Visite a Página da Paróquia em

www.paroquiapombal.pt


