
Formação de Adultos na 
Paróquia de Pombal

A Paróquia de Pombal irá, neste ano, apos-
tar mais forte na formação dos adultos. 
Uma formação sistemática que começará 
no próximo mês de Outubro e que terá um 
ritmo semanal, às quartas-feiras, entre as 
21h00 e as 22h30, no Salão Paroquial. 
Durante o primeiro período, a formação irá 
incidir sobre o capítulo da Profissão de Fé, 
no Catecismo da Igreja Católica, ainda in-
serido no contexto do Ano da Fé. Os cami-
nhos de acesso ao conhecimento de Deus 
e o próprio conhecimento de Deus através 
da Igreja 
são alguns 
dos sub-
temas que 
irão, certa-
mente, ser 
abordados. 
“Creio em 
Deus” é 
a primeira afirmação da profissão de fé e 
também a mais importante. Como refe-
re o capítulo que será estudado, “todo o 
Símbolo fala de Deus; ao falar também 
do homem e do mundo, fá-lo em relação 
a Deus”. Nesta formação, terá oportuni-
dade de conhecer alguns caminhos para 
aprofundar, ainda mais, a sua relação ín-
tima com Deus. Os interessados devem 
efectuar a sua inscrição até ao final deste 
mês, no Cartório Paroquial. A formação de 
adultos é uma das principais apostas desta 
paróquia, orientada pelo pároco João Paulo 
Vaz, no âmbito das acções previstas para o 
este ano pastoral, com início diocesano no 
próximo dia 6 de Outubro.

O calendário das sessões será o seguinte:
Outubro - dias 16, 23, 30
Novembro - dias 6, 13, 20, 27
Dezembro - dias 4, 11, 18
Janeiro - dias 8, 15, 22, 29
Fevereiro - dias 5, 12, 19, 26
Março - (Conferências Quaresmais)
Abril - dia 30
Maio - dias 7, 14, 21, 28
Junho - dias 4, 11, 22 (Encerramento)
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Encontro pessoal 
com Cristo

Estamos a iniciar um novo ano 
pastoral e, com ele, somos con-
vidados a colocar um olhar reno-
vado sobre as nossas vidas e a 
vida da Igreja. O Plano Pastoral 
Diocesano apresenta-nos, para o próximo triénio, qua-
tro grandes objectivos. O primeiro deles é “proporcionar 
o encontro pessoal com Cristo”, especialmente através 
do primeiro anúncio. Cristo é o Salvador que nos dá a 
conhecer o pensamento e a sabedoria de Deus. Ora, o 
pensamento de Deus é insondável e também não basta 
conhecer a Deus: é necessário que nos encontremos 
com Ele. Trata-se de um conhecimento que envolve 
a totalidade do ser, um encontro pessoal que envolve 
tudo. O homem fica saciado quando se encontra com 
aquilo que procura. Em relação a Deus não é diferen-
te. Então, perguntemos se a nossa vida traduz, normal-
mente, o encontro com este mistério que é Deus... Cla-
ro está que não podemos experimentar este encontro 
a não ser por Cristo e em Cristo.. O único pensamento 
de Deus é Cristo. Diz Sto. Agostinho que “Deus só tem 
uma Palavra e nessa Palavra diz todas as coisas”. En-
tendamos definitivamente que, depois de Jesus Cristo, 
Deus nada mais tem a dizer. Quem conhece Jesus 
Cristo, conhece o pensamento e a sabedoria de Deus. 
E esta é sabedoria da Cruz. Nela, Jesus manifesta a 
Sua paixão divina pelo homem e a Sua vontade eterna 
de Se encontrar connosco e de nos tornar filhos. É 
n’Ele que somos configurados trinitariamente. As mãos 
de Deus que criaram o homem são Jesus Cristo e o 
Espírito Santo. Daí a nossa imagem e semelhança de 
Deus. Nós somos a imagem viva de Cristo. Por isso, 
é necessária a fé, que é um modo de ver a realidade, 
movido pelo coração. Diante disto e para que a vida 
ganhe sentido, torna-se urgente encontrarmo-nos com 
Jesus Cristo, vivendo a simplicidade dos sinais da Sua 
presença. Nós somos seres de presença real e Ele quis 
garantir a Sua presença real para um verdadeiro en-
contro. A Eucaristia é isto mesmo: verdadeiro encontro 
entre Cristo e nós, nós e Cristo, numa dupla presença 
real. Ao iniciar este novo ano, provoquemos, pelo en-
contro com Cristo, em nós e nos outros, um verdadeiro 
processo evangelizador que a todos leve da descrença 
ao questionamento, do questionamento à conversão, 
da conversão ao discipulado e do discipulado à missão 
e liderança. Que Cristo reine nos nossos corações.

Pe. João Paulo Vaz
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Jovens dos Vicentes
colaboram com a festa
A festa em honra de Nossa Senhora da Assunção, ce-
lebrada a 15 de Agosto, nos Vicentes, contou, este ano, 
com a colaboração activa dos jovens da aldeia. Os jo-
vens preparam e transportaram o Andor e o Estandarte 
da Capela. O mesmo grupo colaborou activamente na 
Eucaristia e na Procissão em 
honra de Nossa Senhora. As 
cerimónias foram presididas 
pelo padre Manuel Gonçal-
ves. Durante os últimos anos, 
esta festa dos Vicentes é ex-
tremamente importante para 
aldeia, por ser um pretexto 
de reencontro da comunida-
de que se encontra ausente, 
pelos mais variados motivos. 
Os emigrantes chegam a 
marcar férias para este pe-
ríodo, para poderem regressar à sua aldeia e conviver 
com os seus amigos e familiares. A organização da 
festa tem sempre em conta a importância do convívio 
e, por essa razão, preparam vários momentos de par-
tilha e união, nomeadamente o almoço-convívio, que 
este ano reuniu mais de duzentas pessoas. As festas 
na aldeia dos Vicentes regressam no Natal.

Comissão da Capela

Nossa Senhora das Dores
no Casal Fernão João
A Capela do Casal Fernão João comemorou, no fim-
de-semana de 7 e 8 de Setembro, a Festa em honra 
de Nossa Senhora das Dores. A comunidade celebrou 

com intensidade, 
participando de for-
ma significativa na 
Celebração Euca-
rística e Procissão 
em honra das do-
res de Maria, mãe 
de Cristo. A festa 
recebeu centenas 
de fiéis e filhos da 

terra, ausentes por motivos pessoais e profissionais, 
que aproveitaram a ocasião para regressar e partilhar 
momentos de fraternidade e convívio com amigos e 
familiares. O Casal Fernão João tem uma grande de-
voção pela Virgem Maria Dolorosa. Recorde-se que a 
efeméride é celebrada pelos católicos em homenagem 
à dor que Maria aceita na redenção mediante a cruz do 
seu Filho muito amado. É junto à Cruz que a mãe de 
Jesus crucificado se torna Mãe do corpo místico nas-
cido da Cruz, ou seja, enquanto cristãos nós somos 
nascidos do mútuo amor do sacrifício e do sofrimento 
de Maria e de seu Filho.

Charneca comemorou o
Sagrado Coração de Jesus

No passado dia 15 de Agosto, realizou-se a Procissão 
em honra do Sagrado Coração de Jesus, aconteci-
mento esse que reuniu toda a população da Charneca, 
residentes e emigrantes, que aproveitaram as festas 
para se reencontrarem. O momento alto desta festa foi 
a Missa e a Procissão, presididas pelo nosso pároco 
Sr. Padre João Paulo Vaz, que muito nos honrou com a 
sua presença. Saíram, na Procissão, dez andores, dois 
de bolos, como manda a tradição, e oito com santos, 
alguns levados como cumprimento de promessas de 
algumas pessoas aos seus santos de devoção. As fes-
tas prolongaram-se até ao fim de semana, com muita 
animação, comida e bebida à mistura. Dos nomeados 
para a festa do próximo ano, alguns levantaram o ramo 
e outros ofereceram-se para compor a respectiva co-
missão, pelo que a tradição vai continuar. A todos os 
que ajudaram quer a comissão de festas, quer a comis-
são da Capela, um muito obrigado.

Comissão de Festas

Peregrinação de Idosos a Fátima
O Secretariado Diocesano de Coimbra do Movimento 
da Mensagem de Fátima promove, no próximo mês de 
Outubro, uma Peregrinação de Idosos a Fátima. A pe-
regrinação, que, na prática, será um retiro de dois dias, 
está prevista para 
os dias 22 e 23 de 
Outubro. Esta pe-
regrinação surgiu 
na sequência das 
solicitações das 
pessoas, que ha-
bitualmente partici-
pavam nos retiros 
para doentes. Os 
idosos pediam à organização para preparar um retiro 
com cariz espiritual. As inscrições poderão ser feitas no 
Cartório Paroquial.

Abertura do Ano Pastoral
A abertura oficial do novo Ano Pastoral realiza-se no 
próximo dia 6 de Outubro, com uma sessão solene pre-
sidida pelo Bispo de Coimbra, D. Virgílio do Nascimen-
to Antunes. A cerimónia está agendada para as 15h30, 
na Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Montes 
Claros, Coimbra. Nesta sessão será apresentado o 
Plano Diocesano 2013-2014, pela Equipa de Coorde-
nação Pastoral, cabendo ao Senhor Bispo a apresen-
tação das orientações para o este Ano Pastoral.
Entre nós, o Plano Pastoral para este ano será apre-
sentado para aprovação, no próximo dia 29 de Se-
tembro, no Plenário do Conselho Pastoral Paroquial e 
dado, de seguida, a conhecer a toda a Comunidade 
Paroquial.
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Catequese: uma Missão da Família, do Catequista e de toda a Comunidade
O ano catequético 2013/2014 está quase a começar. A paróquia de Pombal prepara-se para receber os 
catequizandos em instalações renovadas. A melhoria das condições físicas do espaço onde o Evangelho 
é ensinado aos mais novos tem sido uma das prioridades da Paróquia, que este ano conseguiu mais 
cinco novas salas. As novas salas irão surgir no sótão da antiga Residência Paroquial, e agora Centro 
Paroquial, e irá ser designado de 3º piso. A Catequese tem início marcado para o próximo domingo, dia 29 
de Setembro. Hoje, é dia de festa na nossa comunidade, que pode testemunhar o Envio dos Catequistas, 
numa cerimónia presidida pelo Pe. João Paulo, na Eucaristia das 11h00, na Igreja do Cardal.

A Catequese Paroquial em números
A Catequese da nossa Paróquia conta neste ano 
com os seguintes números:

Catequizandos
1º ano: Cidade - 76; Restantes 13 Centros - 32
1º Sector (1º, 2º e 3º anos):
Cidade - 259; Restantes 13 Centros - 135
2º Sector (4º, 5º e 6º anos):
Cidade - 230; Restantes 13 Centros - 127
3º Sector (7º, 8º, 9º e 10º anos):
Cidade - 276; Restantes 13 Centros - 204

Total: Cidade - 765; Restantes 13 Centros - 466
Total de Catequizandos na Paróquia: 1231

Catequistas
Cidade: 60; Restantes 13 Centros: 100
Total de Catequistas na Paróquia: 160

A introdução de uma 
criança na vida religio-
sa começa em casa, 
desde o seu nasci-
mento. A família, como 
Igreja doméstica, deve 
ser o berço da inicia-
ção cristã. A presença 
dos pais na vida dos 
filhos passa pelo amor, respeito, exemplo e valores. É 
na catequese familiar que se deve aprender o amor a 
Deus e o respeito à Igreja. A oração deve ser apren-
dida, em primeiro lugar, no seio da família. A catequese 
ministrada na Igreja é um processo de educação na fé 
e maturidade dentro de uma comunidade, levando a 
uma consciente e activa participação no mistério litúr-
gico e estimulando uma acção apostólica. Não se deve 
restringir aos encontros semanais. Isso é parte de uma 
estrutura que envolve a dinâmica de tornar crianças e 
adolescentes cristãos comprometidos com o Reino de 
Deus, com a Sua Palavra, a comunidade, a sua família 
e consigo mesmos. Todo esse trabalho conjunto e bem 
articulado visa criar uma nova postura ante uma socie-
dade que privilegia o passageiro, o momentâneo, o fu-
gaz. Assim, o ensino catequético representa, hoje, um 
complexo, porém, aliciante caminho de aprendizagem. 
É necessária uma pedagogia muito bem elaborada que 
traga realmente uma motivação às crianças e jovens, 

com o objectivo de resgatar valores morais, familiares 
e religiosos que,  actualmente, estão tão arredados da 
nossa sociedade. Nesse sentido, a catequese deve 
ser vista como base para inserção na vida espiritual e 
social, visando uma formação abrangente, que tenha 
em conta não só o ensino teológico, mas o processo 
de desenvolvimento integral de cada criança ou jovem. 
Quanto mais amplo for o processo formativo, maior 
será o benefício na construção de uma mentalidade 
à maneira de Cristo. Deste modo, pretende-se que os 
catequizandos entendam e, acima de tudo, pratiquem 

na sua vida quo-
tidiana, o princípio 
de  que, uma vez 
que somos cris-
tãos nunca deve-
mos olhar o outro, 
diferente de nós, 
como concorrente, 
mas como irmão. 

Desejamos que todos os pais, catequistas, catequizan-
dos e restantes membros da comunidade paroquial de 
Pombal possam viver o ano que agora começa interior-
izando  e praticando o amor de Cristo, particularmente 
no paciente e permanente caminho da tolerância, do 
diálogo construtivo e do  perdão.

Os Coordenadores dos três sectores da Catequese:
Isabel Goucha, Vítor Gonçalves e Graciosa Gonçalves

Despertar religioso nas crianças
O Secretariado Diocesano de Evangelização e 
Catequese informa que irá realizar-se uma acção 
de formação, em quatro sessões, sobre o Despertar 
Religioso das Crianças dos 0 aos 6 anos de idade. 
Esta acção dirige-se a todos os educadores que agem 
com crianças, nomeadamente educadores de infância 
e auxiliares das creches e jardins de infância. Mas 
esta ideia não se destina apenas aos profissionais, 
mas, também, a pais e familiares das crianças, assim 
como catequistas e outros agentes pastorais que 
manifestem o desejo de aprender um pouco mais 
sobre a vida de Cristo e como é que poderão falar de 
Deus aos mais pequenos. A primeira formação realiza-
se a 19 de Outubro, no Seminário Maior de Coimbra, 
e será realizada por profissionais da Escola Superior 
de Infância Maria Ulrich (com creditação curricular). 
As inscrições deverão ser feitas, o mais brevemente 
possível, no Cartório Paroquial.
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22 de Setembro de 2013
XXV Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Am. 8, 4-7)
Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis 
eliminar os humildes da terra. Vós dizeis: «Quando 
passará a lua nova, para podermos vender o nosso 
grão? Quando chegará o fim de sábado, para 
podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida 
mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos 
balanças falsas. Compraremos os necessitados por 
dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. 
Venderemos até as cascas do nosso trigo». Mas o 
Senhor jurou pela glória de Jacob: «Nunca esquecerei 
nenhuma das suas obras».

Comentário
No Evangelho, o Senhor vai ensinar-nos como deve o 
cristão usar o dinheiro. Esta primeira leitura prepara-nos 
já, pela palavra do profeta, para escutarmos o Senhor 
a prevenir-nos de como o amor ao dinheiro pode vir 
a dominar o coração do homem e a fazê-lo cometer as 
maiores injustiças, de que os mais pobres acabam sempre 
por ser as maiores vítimas.

Segunda leitura (1Tim. 2, 1-8)
Caríssimo: Recomendo, antes de tudo, que se façam 
preces, orações, súplicas e acções de graças por todos 
os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para 
que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com 
toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável 
aos olhos de Deus, nosso Salvador; Ele quer que todos 
os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da 
verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus 
e os homens, o homem Jesus Cristo, que Se entregou 
à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho 
que foi dado a seu tempo e do qual fui constituído 
arauto e apóstolo – digo a verdade, não minto – mestre 
dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que 
os homens rezem em toda a parte, erguendo para o 
Céu as mãos santas, sem ira nem contenda.

Comentário
Na continuação da leitura da epístola de S. Paulo 
encetada no domingo anterior, lemos hoje uma passagem 
que está na origem da “oração universal” ou “oração 
dos fiéis” que fazemos na Missa a concluir a liturgia da 
palavra. Recomenda-se a oração por todos os homens 
e, em especial, por aqueles que estão constituídos em 
autoridade. A sua missão é em favor da comunidade; é, 
portanto, normal que toda a comunidade reze por eles. A 
leitura inclui uma bela palavra de louvor a Cristo.

Leitura do Evangelho (Forma breve Lc. 16, 10-13)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas 
grandes; e quem é injusto nas coisas pequenas também 
é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se 
refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro 
bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos 
entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 
a dois senhores, porque, ou não gosta de um deles e 
estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. 
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro».

Comentário
Jesus ensina que o dinheiro deve ser administrado com 
sabedoria, a sabedoria de Deus, e não com avareza ou 
ganância. O dinheiro serve muitas vezes para fins vis; 
para o conseguir há quem não hesite em tomar atitudes 
cheias de astúcia e mentira, como o administrador de que 
fala a parábola. O Senhor convida-nos a pormos, pelo 
menos, tanto cuidado em usá-lo bem, como ele o fez, 
embora de maneira má, para grangear amigos que depois 
o acolhessem.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 23.Set | 1º Aniversário da Entrada do Pe. João Paulo 
na Paróquia de Pombal

:: 24.Set | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 26.Set | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

:: 28.Set | Matriz - Casamento (11h00)

:: 28.Set | Salão Paroquial - Conselho Pastoral 
Arciprestal (16h00)

:: 28.Set | Matriz - Eucaristia dos Neocatecumenais 
(22h00)

:: 29.Set | Início do Ano de Catequese

:: 29.Set | Salão Paroquial - Reunião do Conselho 
Pastoral Paroquial de Pombal (16h00)

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.700 exemplares
Distribuição gratuita
Depósito Legal Nº
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APOIOS:

A partir de Outubro, quartas-feiras, das 21h00 
às 22h30, FORMAÇÃO DE ADULTOS.

As inscrições devem ser feitas durante o mês 
de Setembro, no Cartório Paroquial, com um 

custo de 15,00, que inclui as despesas de 
todo o ano.

A PARTIR DO DIA 6 DE OUTUBRO,
inclusivé, a Eucaristia dominical das 11h00, 

na Igreja do Cardal,
PASSARÁ PARA AS 10h30.

Haverá também alterações nos horários 
semanais, a afixar entretanto.


