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(Pe. João Paulo Vaz)          A Confiança
Na sequência do editorial da semana 
passada e olhando ao que vai acontecendo 
no nosso país e por esse mundo fora (como, 
por exemplo, as recentes inundações 
na Índia), tem-me vindo ao pensamento, 
muitas vezes, esse valor que a Igreja tanto 
nos inspira: a confiança. Este deveria ser o 
valor mais promovido entre os homens, mesmo que tudo diga 
que não há motivos para confiar nem possibilidade de o fazer. E, 
de facto, são cada vez mais as vezes em que nos desiludimos 
uns aos outros, por não sermos coerentes, verdadeiros, por 
olharmos antes aos nossos interesses do que aos dos outros. 
E deixamos de confiar por termos medo que nos “passem a 
perna”, porque somos enganados ou porque a confiança que 
repetidamente pusemos nos outros e nas situações foi traída. 
Por outro lado, diante de calamidades, tragédias, infelicidades 
ou até mortes incompreensíveis, quando a vida toca o limiar da 
dor, do sofrimento ou da revolta, como confiar?... Contar com 
algo ou confiar em alguém sem garantias racionais passa por 
ser, frequentemente, uma ingenuidade que coloca a pessoa na 
esfera dos mais fracos. Onde está o tal Deus do amor e da 
confiança no meio das injustiças sociais, no meio de governos 
que não libertam e enganam, no meio de tantas mentiras em 
que só os mais fortes sobrevivem?... E onde está Deus, quando 
milhares de inocentes padecem diante de uma força incontrolável 
da natureza?... Confiar? Em quê ou em quem?... Não confio – 
ouvimos muitas vezes. Consequentemente, assistimos também 
a um crescente número de pessoas infelizes e solitárias, 
incapazes de traçar e atingir metas e objectivos, pessoas que 
não encontram um sentido para a sua vida. Confundimos o que 
é confiar… Confiar é ser capaz de abandonar a minha vida no 
outro, sem a abandonar. Confiar é ser capaz de contar com o 
outro e deixar que ele conte comigo. Confiar é ser capaz de 
tirar partido de tudo o que eu sou e juntar aquilo que o outro 
é. Confiar é acolher o que o outro pode fazer por mim e viver a 
minha responsabilidade. Confiar é acolher, partilhar e viver em 
comunhão. Confiar é entrar em relação de amor, na intimidade, 
na profundidade, na pertença. Confiar é deixar que o outro seja 
na minha vida o que eu já não sou capaz de ser. Confiar é abrir-
me à luz do outro quando eu já não vejo nada. Confiar é cegar 
os meus olhos e deixar-me conduzir, porque o outro vê melhor 
do que eu. Confiar é fazer um pacto com a minha humildade 
e reconhecer que posso aprender, caminhar e aprender a 
caminhar. Confiar é também deixar serenar todo o meu ser, para 
que tudo em mim se abra ao mundo, ao outro, a Deus. Confiar 
é exercer o incompreensível acto da fé que responde à minha 
busca de sentido e me faz acolher as constantes respostas 
que o amor me dá, na simplicidade de cada momento, de cada 
criatura, de cada pessoa. E em tudo isto Deus faz sentido.
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Conselho Pastoral 
Paroquial de Pombal

O Conselho Pastoral Paroquial de 
Pombal reuniu pela primeira vez, 
no passado domingo, com o novo 
pároco, o Pe. João Paulo Vaz. Du-
rante a reunião, foram aprovados 
os Estatutos do referido Conselho 
Pastoral. Serviu este Plenário do 
Conselho para propor a acção 
pastoral desta Paróquia durante 
os próximos três anos e, especial-
mente, no próximo ano pastoral, 
tendo por base o Plano Pastoral Dio-
cesano apresentado à Diocese na 
Peregrinação Diocesana a Fátima, 
no passado sábado. Para cumprir 
os Estatutos e dar corpo às acções 
e estratégias propostas foi eleita a 
Comissão Permanente, composta 
por: André Alves, como secretário; 
Manuel Escalhorda, Vitor Lopes e 
Leonel Gameiro, como vogais e o 
Pe. João Paulo Vaz, como presi-
dente nato. 
A Comissão 
Permanente 
irá reunir de 
dois em dois 
meses e irá 
acompanhar 
a evolução 
dos trabalhos ao longo do ano. 
O Conselho Pastoral é composto por 
cerca de 40 pessoas, em represen-
tação das 19 capelas, movimentos 
eclesiais, grupos e coordenadores 
dos sectores da Catequese. A reu-
nião começou com a Celebração 
da Eucaristia, na Igreja do Cardal, 
pela manhã, e continuou durante 
toda a tarde. Segundo André Alves, 
secretário do Conselho Pastoral, 
prevê-se uma forte aposta na reno-
vação da catequese e na formação 
de adultos, uma intensificação da 
vida sacramental e litúrgica e um 
forte aprofundamento dos laços de 
comunhão eclesial.
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Balanço de actividades do
1º Sector da Catequese

Ao terminar mais um ano catequético, no 1º Sector 
sentimo-nos agradecidos pela presença de Deus que 
fomos experienciando em cada um e por todas as 
Festas vividas em comunidade (a Festa do Acolhimento, 
a Festa do Pai Nosso , a Festa do Perdão e a Primeira 
Comunhão), em que Ele se manifestou. Em todas elas, 
pudemos testemunhar o envolvimento de todos e sentir 
o amor de Deus. Desta forma, pela colaboração de 
todas as crianças, famílias e catequistas, crescemos 
em graça e aumentámos a nossa fé, ficando todos por 
isso muito mais enriquecidos.

Isabel Goucha

Capela da Valdeira 
inaugura bar em noite de 

Marchas
A Capela da Valdeira inaugurou, no 
passado sábado 22 de Junho, um 
bar de apoio às festas e eventos 
religiosos da aldeia. A abertura 
oficial do bar foi assinalada com a 
apresentação da Marcha da Valdeira. 

Pequenos e graúdos divertiram-se na tarde e noite em 
que se comemorou o Santo António naquela aldeia. 
A Marcha desfilou 
pelas principais ruas 
da Valdeira até à 
hora da inauguração 
do bar, onde a festa 
acabou com um 
lanche-convívio.

Festa da Catequese nos Vicentes
A Capela dos Vicentes organizou uma festa-convívio, 
no domingo passado, para assinalar o encerramento 
da catequese. Os 
50 catequizandos, 
que frequentam 
nove anos de cate-
quese, entre o 1º e 
o 9º (este ano não 
houve décimo), do 
lugar dos Vicentes 
e arredores, rece-
beram, durante a Eucaristia, as pagelas correspon-
dentes às festas que cada ano celebra: Festa do Pai-
Nosso, da Aliança, das Bem-Aventuranças, da Vida e 
do Compromisso. As pagelas foram entregues pelos 
respectivos catequistas, que, neste ano, chegaram 
quase às duas dezenas. Como tem sido tradição neste 
dia, a Eucaristia foi animada pelo coro infantil e juvenil 
do Centro de Ca-
tequese dos 
Vicentes. Como 
forma de reco-
nhecimento, a 
Capela ofereceu 
uma pequena 
lembrança aos 
catequistas e ao 
grupo coral, que habitualmente anima as celebrações 
durante o ano. No final da Eucaristia, os catequizandos 
e respectivas famílias conviveram juntos numa grande 
festa da família dos Vicentes, que reuniu cerca de duas 
centenas de pessoas.

Balanço de actividades do
2º Sector de Catequese

Chegou ao fim mais 
um ano de cateque-
se. Como coorde-
nador do 2º Sector, 
faço um balanço 
positivo. As Festas 
decorreram num 
bom clima de espi-
ritualidade, os cate-

quizandos participaram com serenidade e entusiasmo. 
De salientar que as reuniões com pais tiveram boa par-
ticipação e o nosso pároco conseguiu cativar a atenção 
e interesse de todos. Destaco a Festa da Profissão de 
Fé, com uma grande participação de paroquianos, que 
se associaram à serenidade dos adolescentes. Uma 
nota final para os Catequistas, que este ano senti mais 
motivados e participativos. Em resumo, este ano de 
catequese contribuiu, na nossa Paróquia, para engran-
decer o Reino de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Vitor Gonçalves

Balanço de actividades do
3º Sector de Catequese

No ano catequético 2012-2013, foram realizadas todas 
as atividades planeadas para os vários anos que 
constituem o 3º Sector da Catequese, particularmente 
as Festas correspondentes a cada ano (7º ano - Festa 
das Bem-Aventuranças;  8º ano - Festa da Vida; 9º 
ano - Festa do Compromisso; 10º ano - Celebração 
do Crisma). Saliente-se, ainda, que houve diversas 
atividades não calendarizadas, mas que foram levadas 
a cabo por alguns grupos, nomeadamente visitas a lares 
de idosos. Registo um enorme “obrigado” a Deus-Pai, 
a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, pela inspiração e 
pela força que nos deram a todos (pároco, catequistas, 
catequizandos e pais) para levarmos avante este 
trabalho de crescimento espiritual. Aos catequistas, 
em particular, deixo uma mensagem de agradecimento 
e de carinho por todo o empenho demonstrado, na 
certeza de que as sementes lançadas à terra hão-de 
florescer. Até para o ano, para mais uma sementeira!

Maria Graciosa Gonçalves

CONCERTO “FILARMÓNICA e JPV”, em favor das obras da Residência e Salão Paroquial
Praça Marquês de Pombal :: 14 de Julho :: 16h00 - Convívio Gastronómico / 18h00 - Concerto



Realizou-se, no passado dia 22 de Junho de 2013, a 
Peregrinação Diocesana de Coimbra a Fátima, inserida 
nas comemorações do Ano da Fé. Estiveram neste en-
contro cerca de 11 mil pessoas, oriundas dos diversos 
Arciprestados da Diocese. Na Capelinha das Aparições, 
o Bispo de Coimbra, D. Virgilio do Nascimento Antunes, 
saudou os fiéis, desejando a todos uma boa peregrina-
ção. De seguida, rezámos os mistérios do terço, lou-
vando a Senhora do Rosário de Fátima, precedido de 

procissão, com 
os estandartes 
de todas as 
paróquias da 
Diocese, em 
direcção à Igre-
ja da Santís-
sima Trindade. 

A Eucaristia foi presidida pelo nosso Bispo D. Virgílio 
do Nascimento Antunes, concelebrada por grande 
número de sacerdotes da Diocese. Entre os acólitos, 
Pombal esteve representado por alguns dos nossos jo-
vens que servem o Senhor na Paróquia. A assembleia 
participou, rezando e cantando com alegria e entusias-
mo. Na homilia, o Bispo de Coimbra convidou-nos a 
agradecer ao Senhor, por meio de Maria, a nossa vida, 
com tudo aquilo que ela tem… as nossas grandezas 
e nossas misérias. Viemos, porque acreditamos que 
tudo nos vem de Deus; e porque reconhecemos que 
somos servos, para quem o Senhor olhou com amor 
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Paroquianos de Pombal na Peregrinação a Fátima

Um testemunho da Charneca
No sábado dia 22, participámos 
na Peregrinação da Diocese 
a Fátima. Éramos um grupo 
de 26 pessoas da Capela 
da Charneca. O autocarro 
foi buscar o nosso grupo à 
Charneca e, em Pombal, 
juntou-se um grupo de “amigos 
irmãos”, uns do Casal Fernão João, outros do Cotrofe e 
ainda outros de Pombal. Fomos em amena cavaqueira 
até Fátima, depois de fazermos, em união com todos 
os autocarros, um momento de oração. Chegados a 
Fátima, reunimo-nos na Capelinha das Aparições às 
10h00, para rezarmos o terço. Depois, seguimos atrás 
da bandeira da N.ª Sr.ª da Conceição até à Igreja da 
Santíssima Trindade. Antes, ainda tivemos tempo para 
tirar uma foto com o grupo de Pombal. Após a Missa, 

fomos almoçar, em piquenique partilhado. Depois, 
fomos beber um café, com alguma dificuldade, pois 
éramos cerca de 11.000 peregrinos da nossa Diocese. 
Durante a tarde, participámos na animação preparada, 
o “nosso padre” foi cantar e outros grupos também 
participaram. Aquando da chamada dos Arciprestados, 
com a agitação dos lenços, o grupo do Arciprestado 
de Pombal era o mais numeroso. Uma senhora  da 
paróquia de Cantanhede, ainda me acusou de lhes 
termos “roubado” o 
padre… Regressámos a 
casa. As pessoas vinham 
contentes e com cara de 
felizes. Foi um dia bem 
passado. Deixamos um 
abraço de solidariedade 
para os que não puderam 
ir.

António Venâncio

e misericórdia. Dizemos a 
Deus um obrigado como 
Maria: “a minha Alma louva 
ao Senhor e o meu espirito 
se alegra em Deus meu Sal-
vador”. “Caminhamos car-
regados de esperas… com 
os Santos que caminham 
entre nós”: assim terminá-
mos a nossa Eucaristia, 
cantando o hino do Ano da Fé. Após o almoço partilha-
do, iniciou-se a Assembleia Diocesana, na Igreja da 
Santíssima Trindade. Esta começou por ser animada 
pelo Hino da Peregrinação Diocesana a Fátima, da au-
toria do pároco de Pombal e músico, Pe. João Paulo 
Vaz, que o ensinou e cantou. Actuaram vários grupos 
musicais e vários irmãos deram o seu testemunho de 
como vivem a fé, nas diversas vertentes da vida. Subli-
nhamos o testemunho da Irmã Martinha, das Irmãs 
Adoradoras, que nos falou do acompanhamento que 
faz às mulheres e raparigas de rua, tema que a todos 
tocou de forma intensa. A assembleia foi solicitada 
várias vezes para agitar os lenços representativos de 
cada Arciprestado, dando à mesma um efeito multico-
lor. A Assembleia Diocesana terminou com a oração de 
vésperas, presidida pelo Sr. D. Virgílio. Regressámos a 
casa com o coração transbordando de alegria por este 
encontro de comunhão e fraternidade.

Helena Pereira
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30 de Junho de 2013
XIII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (1 Reis 19, 16b.19-21)
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: «Ungirás 
Eliseu (...) como profeta em teu lugar». Elias pôs-se a 
caminho e encontrou Eliseu, que andava a lavrar com 
doze juntas de bois e guiava a décima segunda. Elias 
passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então 
Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-
lhe: «Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe; depois 
irei contigo». Elias respondeu: «Vai e volta, porque eu 
já fiz o que devia». Eliseu afastou-se, tomou uma junta 
de bois e matou-a; com a madeira do arado assou a 
carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou-
se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço.
Comentário
A partir deste Domingo, o Evangelho apresenta Jesus 
caminhando para a Paixão. E hoje Ele insiste já na 
necessidade de O seguir, sem hesitações, quando Ele 
chamar. Modelo desta disponibilidade é a atitude de Eliseu, 
que, uma vez chamado, deixa a sua ocupação anterior e, 
como sinal dessa renúncia, até queima o arado com que 
trabalhava e oferece aos seus antigos companheiros, em 
ambiente de festa, um banquete de confraternização e de 
despedida.

Segunda leitura (Gal. 5, 1.13-18)
Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos 
libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis 
a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, 
fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis 
da liberdade como pretexto para viverdes segundo 
a carne; mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço 
uns dos outros, porque toda a Lei se resume nesta 
palavra: «Amarás o teu próximo como a ti mesmo». 
(...) Por isso vos digo: Deixai-vos conduzir pelo Espírito 
e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, 
a carne tem desejos contrários aos do Espírito e o 
Espírito desejos contrários aos da carne. (...) Mas se 
vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sujeitos à 
Lei de Moisés.

Comentário
Continuando a falar da relação entre a Lei do Antigo 
Testamento e o Novo, o Apóstolo chama à situação cristã 
uma situação de liberdade em Cristo, mas previne os 
cristãos para que essa liberdade não seja usada para cair 
noutra escravidão, a do pecado. A verdadeira liberdade é 
a do amor em Cristo, que se há-de manifestar na caridade 
para com o próximo.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 51-62)
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste 
mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém 
e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se 
a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, 
a fim de Lhe prepararem hospedagem. Mas aquela 
gente não O quis receber, porque ia a caminho de 
Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João 
disseram a Jesus: «Senhor, queres que mandemos 
descer fogo do céu que os destrua?». Mas Jesus voltou-
Se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. 
Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei 
para onde quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As 
raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus 
ninhos; mas o Filho do homem não tem onde reclinar 
a cabeça». Depois disse a outro: «Segue-Me». Ele 
respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu 
pai». Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem 
os seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus». 
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; mas 
deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família». 
Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as mãos 
ao arado e olhar para trás não serve para o reino de 
Deus».

Comentário
Desde agora, o Evangelho apresenta Jesus a caminho da 
Paixão. Esta caminhada de Jesus é entendida, de maneira 
diversa, pelas várias pessoas que dela têm consciência ou 
que Jesus até convida a segui-l’O. Seja qual for a situação 
de cada um, só há uma atitude certa: seguir o Senhor.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 02.Jul | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 02.Jul | Reunião dos Coordenadores da Catequese 
(21h00)

:: 03.Jul | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 26.Jul | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 03.Jul | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraodinários da Palavra (21h00)

:: 05 e 06.Jul | Cardal - 40 HORAS DE ADORAÇÃO 
(das 07h00 de sexta às 23h00 de sábado)

:: 06.Jul | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 07.Jul | Sra. de Belém - Festa do Espírito Santo - 
Eucaristia (14h00)

:: 07.Jul | Ranha de Baixo - Festa de S. Pedro - 
Eucaristia e Procissão (15h00)

:: 07.Jul | Flandes - Festa de S. João - Eucaristia 
(15h00)

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
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