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A nova 
evangelização

Nesta semana que passou, 
o clero, outros consagrados 
e alguns leigos da 
nossa Diocese tiveram a 
oportunidade de participar nas Jornadas de 
Formação Permanente do Clero, subordinadas 
ao tema “A Nova Evangelização nas Paróquias”.
Foram muitas as provocações no sentido de 
darmos um rosto novo à evangelização e às 
estruturas pastorais. Uma nova e constante 
participação de todos se impõe, esquecendo 
a ideia de que o padre é o único responsável 
de uma comunidade. Uma das ideias bonitas 
que foi reflectida falava-nos dos núcleos de 
participação e responsabilidade na orientação 
da vida da comunidade, constituídos pelo 
sacerdote, pelo conselho pastoral e por 
paroquianos comprometidos. Isto significa 
uma corresponsabilidade e comunhão que não 
depende unicamente de um só. Significa que 
cada comunidade se constrói com a riqueza 
interior de cada um daqueles que a integram. 
Quer dizer que não podemos esconder-nos atrás 
do medo de nos comprometermos ou de não 
sermos capazes de responder ao que esperem 
de nós. Significa viver como um corpo onde todos 
os membros são importantes e necessários - e a 
Igreja é isto mesmo! Significa que há muito por 
fazer e muito por onde avançar, porque ainda 
não pomos a render as possibilidades de cada 
um. E são tantas as capacidades e habilidades 
no mundo actual. São tantas as coisas que 
sabemos fazer e pensar e criar...
É possível hoje falar de nova evangelização? 
Claro que sim! Porque, na verdade, tudo é muito 
novo à nossa volta e novos são também os 
meios e instrumentos de que dispomos. A única 
coisa que não muda é o Evangelho. Mas esse é 
o nosso ponto de partida. Sempre.

Pe. João Paulo Vaz
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O Credo à luz da vela
Foi já no passado mês de Outubro 
que se iniciou, para toda a Igreja 
universal, o Ano da Fé, que terminará 
no próximo mês de Novembro.
Muitas são as propostas que ao longo 
deste ano são feitas às comunidades 
para a vivência deste ano e para o 
crescimento da fé. A nossa Diocese 
lançou um livrinho com 15 catequeses 
e um outro com um itinerário semanal 
para a oração individual ou em família 
(ambos disponíveis no nosso Cartório 
Paroquial). São
propostas muito 
boas que pode-
mos aproveitar.
Na nossa paró-
quia, queremos 
também dina-
mizar a vivência 
deste ano com uma proposta nossa 
e para toda a comunidade: a oração 
do Credo, em família, à luz da vela. 
Para isso, estará disponível, à saída 
das celebrações dominicais ou no 
Cartório Paroquial, um conjunto de 
uma vela e uma pagela contendo os 
símbolos do Ano da Fé e a oração do 
Credo no verso. O que se propõe é 
que cada família, ao final do dia, antes 
de iniciar o jantar (ou noutro momento 
mais conveniente), acenda a vela e 
todos rezem o Credo em conjunto. 

Iluminados por 
Cristo, procla-
memos a fé 
em família.
Os resultados 
financeiros re-
vertem a favor 
das obras do 
Cardal.
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Cultura solidária em Pombal
O próximo mês de Fevereiro é sinónimo de 
solidariedade em Pombal. A Filarmónica Artística 
Pombalense e o Teatro Amador de Pombal irão 
subir ao palco do Teatro-Cine para apresentarem 
espectáculos a favor de causas sociais.
O primeiro a entrar na principal casa de 
espectáculos da cidade é a Filarmónica. O 
concerto de Carnaval deste ano realiza-se na 
noite de 9 de Fevereiro, pelas 21H30, e destina-
se a ajudar a Associação Portuguesa da Doentes 
de Alzheimer – Delegação Centro. A instituição 
de apoio às famílias/cuidadores de pessoas com 
a referida demência construiu, em colaboração 
dos Lions Club de Pombal – Marquês de Pombal, 
um Centro de Dia recentemente inaugurado. 
Conscientes das necessidades e dificuldades da 
Associação de Alzheimer, a Filarmónica Artística 
Pombalense decidiu oferecer a receita de bilheteira 
do concerto à instituição. “O objectivo é ajudar na 
aquisição dos equipamentos médicos”, disse Carla 
Longo, presidente da direcção da Filarmónica 
Artística Pombalense. Questionada sobre a 
origem da escolha do destinatário do concerto 
de beneficência, Carla Longo esclareceu que a 
sugestão partiu do pároco de Pombal, Pe. João 
Paulo Vaz e agradou aos executantes da banda 
dirigida pelo maestro César Ramos.
No fim-de-semana seguinte, no dia 16 de Fevereiro, 
é a vez do Teatro Amador de Pombal representar 
“A Demanda”, baseado no livro “A Demanda de 
D. Fuas Bragatela” do escritor Paulo Moreiras e 
encenado por Rui Silva. O teatro irá oferecer a 
receita da sua bilheteira às famílias e crianças 
carenciadas do concelho apoiadas pela Casa da 
Amizade do Rotary Club de Pombal.

Presépio reciclável na Estrada
O presépio de Natal da Capela da Estrada foi 
construído com materiais reciclados. A ideia 
partiu da catequista Cristina Adrego e dos 
seus catequizandos do 7º e 9º anos. Todos os 
personagens do presépio foram feitos de materiais 
reciclados. Cada catequizando fez um personagem 
do presépio.
Foi um presente de 
Natal muito bonito 
para a nossa 
c o m u n i d a d e  e 
também para o 
embelezamento 
da nossa capela.

Ana Faustino

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

“A Alegria de crer e
o entusiasmo de comunicar a fé”

INTRODUÇÃO
O Papa Bento XVI propôs a toda a Igreja o Ano da 
Fé, no contexto da celebração do cinquentenário da 
abertura do Concílio Vaticano II, dos vinte anos da 
publicação do Catecismo da Igreja Católica e tendo 
em conta a necessidade bem sentida de uma nova 
evangelização para a transmissão da fé cristã, 
que constituirá o tema do Sínodo dos Bispos a ter 
lugar em Outubro de 2012 (cf. BENTO XVI, Carta 
Apostólica A Porta da Fé, 4).
O Secretariado da Coordenação Pastoral, 
recentemente constituído, desenvolveu uma séria 
reflexão acerca deste tema, proposto pelo Papa, e 
apresentou à Diocese - sacerdotes, secretariados, 
comissões, serviços e movimentos – as principais 
linhas orientadoras do programa do Ano da Fé.
Tomou-se como ponto de partida o número 9 da 
Carta Apostólica do Papa Bento XVI, A Porta da 
Fé, que diz: “Desejamos que este Ano suscite, em 
cada crente, o anseio de confessar a fé plenamente 
e com renovada convicção, com confiança e 
esperança. Será uma ocasião propícia também 
para intensificar a celebração da fé na liturgia, 
particularmente na Eucaristia, que é «a meta para 
a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte 
de onde promana toda a sua força» (Sacrosantum 
Concilium, 10). Simultaneamente, esperamos que 
o testemunho de vida dos crentes cresça na sua 
credibilidade. Descobrir novamente os conteúdos da 
fé professada, celebrada, vivida e rezada (cf. JOÃO 
PAULO II, Constituição Apostólica Fidei Depositum, 
116), e refletir sobre o próprio ato com que se crê, 
é um compromisso que cada crente deve assumir, 
sobretudo neste Ano.”
Partiu-se do pressuposto fundamental de que o 
mundo precisa de ser evangelizado, em obediência 
ao mandato recebido do Senhor, e tendo em conta o 
contexto em que caminha a Igreja no nosso tempo.
A própria Igreja, sempre em estado de renovação 
interior, é constituída por homens e mulheres que 
assumem a fé cristã de formas diferentes, com maior 
ou menor alegria e fervor, e sente a urgência de uma 
nova evangelização. Foram veementes os apelos de 
João Paulo II e, agora, de Bento XVI, a incentivar-nos 
para realizar esta missão.
Se há cristãos a professar e viver fielmente a fé 
recebida, muitos outros estão marcados por uma 
enorme indiferença ou foram tocados pela onda de 
laicismo largamente difundida. Se há comunidades 
cristãs vivas, unidas, a viver a comunhão com Deus, 
autenticamente missionárias e a testemunhar o 
amor de Deus ao mundo, outras há que perderam a 
capacidade de congregar os irmãos e o vigor da fé.

(continua no próximo número)
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Comerciantes “rendidos” ao Santo Amaro 

Nova Formação de Acólitos
Vai iniciar-se, no próximo mês de Fevereiro, a 
formação de acólitos para novos candidatos. Terá 
lugar, semanalmente, às quartas-feiras, das 17h00 
às 17h45, na Igreja do Cardal. Poderá inscrever-se 
no Grupo de Acólitos e respectiva formação qualquer 
catequizando a partir do 4º ano, inclusive. As in-
scrições deverão ser feitas no Cartório Paroquial 
durante o mês de Janeiro.
A formação terminará com a imposição da cruz, em 
Julho, antes da Festa do Bodo.

Os comerciantes da zona histórica da cidade de 
Pombal organizaram, no fim-de-semana passado, 
as festas em honra do Santo 
Amaro. As expectativas foram 
de tal forma superadas que 
os organizadores pretendem 
repetir a experiência no 
próximo ano… à excepção do 
principal rosto da edição deste 
ano, o empresário Fernando 
Domingues. O comerciante 
explicou que não irá integrar 
o elenco da edição de 2014. 
“Pelo menos para já não penso 
repetir a experiência”, esclareceu.
A dificuldade em encontrar “mordomos” para a festa 
é um problema que surge anualmente sempre que 

chega o momento 
de entregar o ramo. 
A festa deste ano 
não foi excepção 
e os comerciantes 
da zona histórica 
decidiram “facilitar 
a vida” ao santo e 
disponibilizaram-se 
para repetir a dose 
em 2014.
Os paroquianos de 
Pombal têm uma 
forte “admiração” 

por Santo Amaro, comemorado a 15 de Janeiro. 
Anualmente, milhares de pessoas, de todo 

o concelho, veneram-no 
e atribuem-lhe milagres 
relacionados com a estrutura 
óssea do corpo humano.
As principais virtudes deste 
santo não se sentem apenas 
no corpo. Santo Amaro, 
contemporâneo e seguidor de 
São Bento, “é um exemplo 
para todos os cristãos, porque 
entregou a sua vida a Cristo 
vivendo na simplicidade, 

pureza, pobreza, obediência, humildade”, lembrou 
o pároco, Pe. João Paulo Vaz, durante a homilia 
da Missa em honra do monge beneditino. O Santo 
Amaro era um discípulo da confiança de São 
Bento e foi escolhido 
para difundir a Regra 
Beneditina em França, 
o que ele fez nos 
primeiros vinte anos 
do séc. VII. “Um 
exemplo de vida para 
todos nós”, concluiu 
o Pe. João Paulo. Os 
festejos estenderam-
se até terça-feira, com 
a romaria pessoal à 
Capela.

Catequese da Arroteia no Lar de Idosos da Cumieira
No passado domingo de Reis, os catequizandos 
da Arroteia tiveram uma sessão de catequese 
diferente. Acompanhados pelos seus catequistas, 
efectuaram uma visita aos idosos que se 
encontram no Lar da Cumieira. Três das crianças 
personificaram os reis magos, levaram Bolo-rei 
para repartirem pelos idosos e uma canção, com o 
tema “BOAS FESTAS”, esta elaborada com o nome 
dos idosos, para reavivar os seus corações. Após a 
canção procedeu-se à partilha do Bolo-rei.
Foram alguns minutos de descontracção e 
reencontro de gerações. É gratificante ver o ar de 
felicidade no rosto dos idosos.
A g r a d e c e m o s 
aos responsáveis 
pela instituição a 
gentileza com 
que fomos rece-
bidos.
Capela da Arroteia
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20 de Janeiro de 2013.
II Domingo do Tempo Comum C

Primeira leitura (Is. 62, 1-5)
Por amor de Sião não me calarei, por amor de 
Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça 
não despontar como a aurora e a sua salvação não 
resplandecer como facho ardente. Os povos hão-de 
ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás 
um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás 
coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema 
real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão 
«Abandonada», nem à tua terra «Deserta», mas hão-
de chamar-te «Predilecta» e à tua terra «Desposada», 
porque serás a predilecta do Senhor e a tua terra terá 
um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, 
o teu Construtor te desposará; e como a esposa é a 
alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus.

Comentário
O amor entre Deus e o seu povo é frequentemente 
comparado, na Sagrada Escritura, ao amor dos esposos. 
Jerusalém é a imagem de todo o povo de Deus, é a 
imagem antecipada da própria Igreja. Pelo amor que lhe 
tem, o Senhor fará dela sua esposa; será essa a glória de 
Jerusalém, da Igreja, a Esposa de Cristo.

Segunda leitura (1 Cor 12, 4-11)
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de 
operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em 
todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito 
para o bem comum. A um o Espírito dá a mensagem da 
sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo 
o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que 
dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar; a um 
dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em 
nome de Deus; a um dá o discernimento dos espíritos, 
a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de 
as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que 
faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme 
Lhe agrada.

Comentário
Ao dirigir-se a uma comunidade onde eram frequentes as 
divisões, o Apóstolo apela para a unidade, fruto da acção 
do Espírito de Deus, que é a fonte comum de todos os 
dons que existem na Igreja. Assim, a unidade na Igreja 
não provém de qualquer motivo humano, mas do facto de 
todos os dons que nela existem procederem do mesmo e 
único Espírito.

Leitura do Evangelho (Jo 2, 1-11)
Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná 
da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. Jesus e os 
seus discípulos foram também convidados para o 
casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a 
Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus 
respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? 
Ainda não chegou a minha hora». Sua Mãe disse aos 
serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». Havia 
ali seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos 
judeus, levando cada uma de duas a três medidas. 
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água». 
Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. 
Quando o chefe de mesa provou a água transformada 
em vinho, – ele não sabia de onde viera, pois só os 
serventes, que tinham tirado a água, sabiam – chamou 
o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o 
vinho bom e, depois de os convidados terem bebido 
bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom 
até agora». Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus 
deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e 
os discípulos acreditaram n’Ele.

Comentário
A transformação da água em vinho e o facto de tal ter 
acontecido num banquete de núpcias e ainda o chamar-
lhe o Evangelho um “sinal” leva-nos a perscrutar o mistério 
desta epifania ou manifestação do Senhor. Aquela não era 
ainda a hora de Jesus, que havia de chegar na hora da 
Cruz; mas aquele “sinal” apontava já para lá, para a hora 
das núpcias do Cordeiro, a hora do sacrifício que sela a 
Aliança, nova e definitiva, entre Deus e os homens, pelo 
Sangue de Jesus.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 22.Jan | Centro Paroquial - Reunião de Escola do
   Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 23.Jan | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 25.Jan | Residência Paroquial - Reunião dos Padres 
do Arciprestado (10h30)

:: 25.Jan | Centro Paroquial - Reunião da Equipa 
Arciprestal da Pastoral Juvenil (19h30)

:: 26 e 27.Jan | Centro Paroquial - Curso de Preparação 
para o Matrimónio

:: 27.Jan | Seminário Maior de Coimbra - Encerramento 
do Curso de Cristandade de Homens (18h30)

3 de Fevereiro, Quinta de Santana - Redinha
FORMAÇÃO “ANO DA FÉ”

PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS

APOIOS


