
Ainda a sinodalidade
Somos cristãos? Então, hoje e 
sempre, somos colocados diante 
de uma responsabilidade de res-
posta urgente: sermos, em sa-
bedoria e graça, diante de Deus e 

dos homens, no tempo em que vivemos, testemunhas 
conscientes, activas e comprometidas do projecto de 
salvação que Deus tem para os homens, tornando-nos 
fonte de confiança e de alegria para a Igreja e para 
o mundo. No passado ano pastoral, caminhámos em 
dinamismo sinodal, avaliando e propondo juntos, em 
comunhão. Agora (e sempre, porque a Igreja é isto), 
continuamos no mesmo dinamismo, procurando res-
ponder aos apelos dos dias de hoje e aos desafios 
que a Igreja nos lança, em resposta aos desfios que 
o mundo nos coloca. Somos convidados, por desafio 
diocesano, a aproximarmo-nos do Senhor, a ser por 
Ele e com Ele, a caminharmos na Sua direcção, para 
caminharmos também ao Seu lado. Nada melhor, se 
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queremos dar fruto (e fruto abundante!). Na Parábola 
dos Talentos, eles são distribuídos consoante a ca-
pacidade de cada servo. O senhor conhece as suas 
capacidades e aptidões e determina, a partir daí, o que 
confiar a cada um. Também o Senhor Jesus assim fez, 
quando, antes de deixar o mundo, entregou aos dis-
cípulos todos os Seus bens. Não precisamos de recear 
o que nos é pedido, com medo de não conseguir dar 
resposta. Aliás, não é correcto receá-lo. Não estamos 
sós no caminho e são tantos aqueles que, acreditando 
como eu, fazem o que eu não sou capaz, usufruindo 
de tudo o que eu sei e sou capaz de fazer. Neste co-
operação, nesta co-responsabilidade, tudo será feito e 
completo. E será mesmo, porque também Cristo está 
nesse dinamismo (e Ele tem os talentos todos, sendo 
um deles a determinação em me fazer crescer e dar a 
minha medida plena, para minha felicidade e vida). É 
bonita esta sinodalidade e havemos de a agradecer ao 
Senhor, em todos os momentos da vida da Igreja.

É neste sentido que somos convidados a entrar em 
comunhão no dinamismo dos Seminários. Falamos de 
uma vontade de Deus.  Jeremias tenta fugir, como tan-

tos (“Senhor eu não sei falar”, ao 
que Deus responde “não tenhas 
medo, pois Eu te direi o que hás 
de dizer”). Deus conta connosco 
e nós não fazemos mais que a 
nossa obrigação: “sou servo inú-
til, fiz o que devia fazer”. Isto é di-
rigido a cada cristão, não apenas 
aos sacerdotes. É necessário 
rezar para que esta humildade 
fique no coração dos padres e 
naqueles que se preparam para 
esse ministério. Teremos que di-
zer como Maria disse: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser”. Amando, 
somos capazes de entrar nesta 
comunhão e a maravilha de Deus 
acontece em nós. Porque a Ti 
não se pode dizer não, porque na 

nossa resposta encontramos a alegria, aqui nos tens, 
Senhor. Podes contar connosco.

Helena Cabral

“Não adores nunca mais que a Deus”… Foi com este 
cântico que um grupo de pessoas da nossa comuni-
dade, orientados pelo GAV, Grupo de Acompanha-
mento Vocacional da Paróquia 
de Pombal, deu início à Vigília 
de Oração pelos Seminários, na 
passada terça-feira, dia 14 de 
Novembro, na Igreja do Cardal. A 
Vigília teve como pano de fundo 
a expressão bíblica “Fazei o que 
Ele vos disser” (Jo. 2, 5), apelo 
feito aos apóstolos e feito hoje a 
cada um de nós, sobretudo aque-
les que procuram discernir a mis-
são que Deus lhes quer confiar. A 
1ª leitura proposta para esta noite 
era do profeta Jeremias. “Antes 
de te formar no ventre materno, 
Eu Te escolhi”; “Ah, Senhor Deus, 
mas eu não sei falar, porque sou 
uma criança”; “Eu ponho as mi-
nhas palavras na tua boca”. O P. 
João Paulo, na sua homilia, salientou que a passagem 
bíblica do Evangelho “fazei tudo o que Ele vos disser” 
significa escutar, antes de mais, a Palavra de Deus. 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Descarregue a aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal.

Reunião de Pais do 1º Sector 
Os pais das crianças do 1º Sector reuniram no passado 
dia 22 de Outubro, na Igreja do Cardal. Este encontro 
marcou o início da Escola Paroquial de Pais. Os três 
anos, juntos, perceberam a importância de Jesus na 

vida dos mais pequenos, acentuando-se a ideia de que 
é necessário que os pais os acompanhem em casa. 
Para os auxiliar nesta tarefa, a Paróquia preparou uma 
série de encontros onde os pais poderão ir beber in-
formação fundamental para acompanhar os filhos na 
caminhada catequética. Neste primeiro encontro, o Pe. 

João Paulo esclareceu 
que a Escola Paroquial de 
Pais pretende envolver os 
mais velhos no processo 
de educação cristã dos 
filhos. Assim, ao longo 
deste ano, os pais tomam 
contacto com os temas 
desenvolvidos domingo 
após domingo, nas salas 
de catequese. Durante a 
sua intervenção, o nosso 
pároco deixou algumas 
orientações sobre o que é 
a fé e o seu significado na 
vida de cada um, princi-
palmente dos mais peque-

nos: “A fé é como uma estrela que orienta o navegador; 
não lhe tira as ondas, pelas quais navega durante a 
noite, mas dá-lhe a direcção firme e segura”.

Reunião de Pais do 3º Sector
O tema da família voltou a centrar as atenções de pais, 
catequizandos e catequistas do 3º Sector da Catequese 
da Paróquia de Pombal. Conscientes da importância 
do apoio familiar na caminhada dos jovens, os res-
ponsáveis por este Sector prepararam alguns textos 
e mensagens sobre o tema em questão. O encontro 
realizou-se no dia 27 de Outubro, na Igreja do Cardal. 
Paralelamente e como subtema, os pais foram desa-
fiados a pensarem sobre o tempo: o tempo presente, o 
tempo passado, o tempo futuro. Para os auxiliar neste 
exercício de raciocínio, os catequistas prepararam um 
texto do livro de Eclesiastes que aborda as várias for-
mas de usufruir o tempo presente: “Tudo tem o seu 
tempo determinado e há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu”. No segundo texto proposto para a re-
flexão, os pais ouviram a história de Sofia, que “perce-
beu o tempo antes que o tempo lhe tivesse feito falta...”. 
Depois das leituras, o Pe. João Paulo, que presidiu ao 
encontro, tomou da palavra para tecer algumas consi-
derações sobre o tema em questão. Segundo o nosso 
pároco, quando olhamos para a nossa vida, olhamos, 
muitas vezes, para a morte como um castigo. O sacer-
dote esclareceu que se trata de uma ideia completa-
mente errada e desfasada da realidade cristã. O tempo 
deste mundo é apenas um passo para a glória. Mas, 
só é possível viver assim quem vive em comunhão per-
manente com Deus. E por essa razão, a catequese é 
fundamental na vida dos jovens e das suas famílias. 
No tempo presente, o país vive momentos de alguma 
tristeza, na sequência dos incêndios dos passados 

meses de Junho e Outubro. Muitas famílias perderam 
tudo, até familiares. E é perante estas situações que 
se pode perceber a presença de Deus Misericordioso 
nas nossas vidas. “O que a Igreja têm para oferecer é a 
certeza que nunca se pode deixar de confiar em Deus, 
para darmos o passo certo no momento em que tudo 
falhou em nosso redor”, esclareceu. Depois das pala-
vras de esperança proferidas pelo nosso pároco, foi 
possível ouvir testemunhos de uma catequista, Helena 
Cabral, e duas mães, Benilde e Catarina, sobre os vo-
luntariados propostos aos catequizandos do 10º ano, 
no ano passado. Os três testemunhos foram bastante 
peremptórios: “é uma experiência difícil de exprimir em 
palavras e só se percebe vivendo e experimentando”. 
A encerrar, os presentes foram convidados a reflectir 
sobre uma mensagem do Papa Francisco a propósito 
da importância da família.
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Ultreia Diocesana dos Cursos de 
Cristandade

O Movimento dos Cursilhos de Cristandade levou a 
efeito, no dia passado 5 de Outubro , a sua Ultreia 
Diocesana, em Ferreira do Zêzere. Um dia vivido na 
alegria, em fraternidade e comunhão. Um dia verda-
deiramente Decolores. O Centro de Ultreia de Pombal 
esteve presente com algumas dezenas de irmãos que 
se deslocaram a Ferreira do Zêzere para vivenciar as 
maravilhas que o Senhor põe ao nosso alcance, para 
que nos convertamos a Ele. “Aproximai-vos do Senhor” 
foi o tema escolhido, de acordo com o Plano Pastoral 
proposto  pela nossa Diocese, e baseado nos três ob-
jectivos do mesmo. Das questões reflectidas na parte 
da manhã, em vários grupos, foi debatida a relação ex-
istente entre o nosso “Tripé” e os três pontos do Plano 

Pastoral Diocesano: Evangelização, Espiritualidade 
e Organização. Fomos desafiados a deixarmo-nos 
entusiasmar e apaixonar verdadeiramente por Jesus 
Cristo. A presidente do Secretariado, Romy Raimundo, 
foi muito convincente, ao pedir-nos que não deixemos 
morrer o MCC. O Senhor dirige-Se a todos nós, diri-
gentes do MCC, convidando-nos a aproximarmo-nos 
d’Ele e a estarmos em permanente conversão. Só po-
demos dar um verdadeiro impulso aos Cursos de Cris-
tandade se vivermos com a certeza “que Cristo e eu, 
maioria absoluta”. A celebração que encerrou a Ultreia 
foi presidida pelo nosso Bispo, D. Virgílio Antunes. O 
nosso Bispo deixou-nos uma palavra de esperança, de 
encorajamento, salientando que temos que viver a fé 
e a espiritualidade encarnada, passando para a vida 

tudo aquilo em que acreditamos, aquilo que vivemos. 
“O vosso testemunho encarnado é mais convincente 
do que o nosso testemunho de ministros ordenados, 
porque ele faz parte da vossa vocação. Faz parte da 
Igreja o encontro uns com os outros. Faz parte do MCC 
a estratégia e a formação de grupos de vida. Isto é 
a identidade do MCC.” O Sr. D. Virgílio pediu-nos um 
maior empenho nas estratégias necessárias para que 
mais irmãos conheçam Jesus Cristo. O ponto alto 
deste dia foi  a Eucaristia, com que terminamos este 
dia vivido em Decolores.

Helena Cabral

Paróquia homenageou
Sacerdotes no Dia da Família Paroquial
A Paróquia de Pombal homenageou, no domingo pas-
sado, durante a celebração da Eucaristia, os quatro 
sacerdotes que serviram (e um ainda está ao serviço) 

a comunidade paroquial. O Pe. Américo Ferreira, Pe. 
Manuel Gonçalves, Pe. Manuel Caetano (a título póstu-
mo) e o Pe. António Salvador (ainda ao serviço) foram 
agraciados com uma pequena lembrança da Paróquia 
pelo serviço que desenvolveram nos últimos anos. Os 
referidos sacerdotes já contam mais de 80 anos e só há 
muito pouco tempo se afastaram, por razões de saúde 
e de idade. As homenagens constituíram um dos mo-
mentos altos da celebração da Eucaristia de domingo 
passado, no âmbito das celebrações do Dia da Família 
Paroquial. A referida festa decorre todos os anos por 
altura do dia de São Martinho, patrono da nossa paró-
quia. E como já começou a ser hábito, todos os anos, 

por altura do São Martinho, no âmbito das festas do Dia 
do Município de Pombal, a nossa paróquia associa-se 
com uma celebração eucarística, seguida do Festival 
das Sopas de São Martinho. A Eucaristia foi presidida 
pelo nosso pároco, Pe. João Paulo. No domingo pas-
sado, as leituras do dia convidavam-nos à vigilância. E 
como vigilantes que somos, devemos caminhar pela 
vida sempre atentos para acolher os ensinamentos do 
Evangelho. Durante a sua homilia, o Pe. João Paulo 
recordou que o Evangelho nos lembra que estar pre-
parados significa viver os Seus valores. “Avisa-nos que 
não nos podemos instalar no nosso egoísmo sem dar 
atenção ao que nos rodeia”, disse. E para provar que 
é possível viver sob os valores do Evangelho, o nosso 
pároco lembrou-nos o exemplo de São Martinho que, 
ainda militar, descobriu Cristo nos irmãos mais pobres 
e, mais tarde, como bispo, se dedicou à formação do 
clero e à pacificação dos povos. Depois da celebração 
da Eucaristia, a comunidade continuou em festa, mas, 
desta feita, dedicada ao estômago, com o Festival das 
Sopas. Cerca de 40 sopas diferentes, oferecidas por 
Capelas e alguns restaurantes, deliciaram as pesso-
as que passaram pelo Expocentro para festejar o São 
Martinho.
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Primeira leitura (Prov. 31, 10-13.19-20.30-31)
Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor 
é maior que o das pérolas. Nela confia o coração do marido 
e jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não 
desventura, em todos os dias da sua vida. Procura obter 
lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Toma a 
roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. Abre as 
mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. A graça 
é enganadora e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor 
é que será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e suas 
obras a louvem às portas da cidade.

Comentário
Esta leitura é um poema em louvor da mulher valorosa. 
Com o exemplo da mulher forte, a “mulher de valor”, a 
liturgia de hoje quer apresentar-nos uma lição de fidelidade 
ao longo de toda a vida. A Igreja é esta mulher de valor, fiel 
e laboriosa, à espera do seu Senhor; e, na Igreja, cada um 
de nós, os seus filhos, o há-de ser também.

Segunda leitura (1 Tes. 5, 1-6)
Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, não precisais que 
vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que 
o dia do Senhor vem como um ladrão nocturno. E quando 
disserem: «Paz e segurança», é então que subitamente 
cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que 
está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, 
irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia 
vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois 
filhos da luz e filhos do dia: nós não somos da noite nem 
das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas 
permaneçamos vigilantes e sóbrios.

Comentário
A palavra de Deus exige dos cristãos a mesma fidelidade 
de que já falava a leitura anterior ao querer preparar-nos 
para o dia da vinda do Senhor, dia que virá como o ladrão, 
sem se fazer anunciar. Mas a certeza da sua vinda não 
nos pode deixar adormecidos na escuridão da nossa noite. 
Somos filhos da luz e do dia; havemos de viver despertos e 
vigilantes, “enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus 
Cristo nosso Salvador”..

Leitura do Evangelho (Mt. 25, 14-15.19-21)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte 
parábola: «Um homem, ao partir de viagem, chamou os 
seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco 
talentos, a outro dois e a outro um, conforme a capacidade 
de cada qual; e depois partiu. Muito tempo depois, chegou o 
senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que 
recebera cinco talentos aproximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cinco talentos: 
aqui estão outros cinco que eu ganhei’. Respondeu-lhe 
o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel 
em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar 
parte na alegria do teu senhor’».

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
:..::.. 19 Novembro 2017 :..:.:: Domingo XXXIII do Tempo Comum

Avisos Paroquiais
:: 19.Nov | Igrega do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

:: 20.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º Ano (21h00)

:: 20.Nov | Centro Paroquial - Encontro do Caminho 
Neocatecumenal (21h30)

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

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

:: 22.Nov | Salão Paroquial - Formação Bíblica (21h00)

:: 23.Nov | Salão Paroquial - Encontro do Caminho 
Neocatecumenal (21h30)

:: 24.Nov | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h00)

:: 25.Nov | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h30)

Comentário
A leitura contínua do Evangelho de S. Mateus ao longo 
de todo o ano vai deixar-nos hoje em frente do Senhor 
que regressa para coroar os servos que O esperaram na 
fidelidade, fazendo render os dons que Ele lhes confiou 
para que os administrassem como fiéis servidores. São 
dons que, de uma maneira ou outra, vêm sempre de 
Deus, mas que são dados aos homens para que eles os 
utilizem para bem dos próprios homens. Assim Deus será 
glorificado e o seu reino transformará o mundo.


