
Comunidade festejou
o primeiro ano do pároco

em Pombal

A comunidade paroquial de Pombal 
festejou, no domingo passado, o primeiro 
aniversário do Pe. João Paulo Vaz à frente 
dos destinos desta paróquia. O Pe. João 
Paulo foi nomeado pároco de Pombal há 
um ano atrás, pelo Bispo de Coimbra, e 
desde essa altura que procura desenvolver 
um trabalho de evangelização inovador e 
de aproximação aos seus paroquianos. 
A criação de um boletim paroquial e de 
espaços na Internet foram, entre outras, 
algumas das novidades que surgiram com a 
chegada do pároco. O reconhecimento dos 
paroquianos pelo trabalho desenvolvido 
foi alvo de uma manifestação pública, em 
plena celebração da Eucaristia dominical, 
com a leitura de uma mensagem sentida e 
emocionante. “Há um ano atrás recebêmo-
lo com uma saudação fraterna e colocámo-

nos à sua disposição. De plena consciência 
da nossa realidade, pela dimensão e 
pela diversidade de movimentos nela 
integrados, sabemos que iria exigir muito 
de si”, recordou Manuel António, em 
representação da comunidade. “Um ano 
após, queremos agradecer-lhe tudo o 
que tem feito”. A concluir, Manuel António 
lembrou o espírito inovador do pároco, que 
enriqueceu a comunidade, quer espiritual, 
quer socialmente. “Sentimos que a sua 
ambição de conhecer, servir mais e melhor 
quem o rodeia é reconhecida como traço 
desse desejado Bom Pastor.”

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
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Ser discípulos
de Cristo

“Criar o dinamismo de discipu-
lado missionário nos membros 
da comunidade cristã”. Assim 
está formulado o segundo objec-
tivo do Plano Pastoral Diocesano 
para o triénio que agora iniciamos. O impulso missioná-
rio pertence à natureza íntima da vida cristã e configu-
ra, por isso, a indentidade dos cristãos, de tal modo 
que S. Paulo considerava o anúncio do Evangelho uma 
obrigação, não só eclesial, mas também pessoal: “Ai 
de mim se não evangelizar!” (1 Cor. 9, 16). Como diz a 
Evangelii Nuntiandi, “a tarefa de evangelizar todos os 
homens constitui a missão essencial da Igreja” (EN 36). 
É uma tarefa e missão que as profundas mudanças da 
sociedade actual tornam ainda mais urgentes. Evange-
lizar constitui, de facto, a graça e a vocação própria da 
Igreja, a sua mais profunda identidade. A Igreja existe 
para evangelizar. O cristão é-o também porque evan-
geliza. Na palavra evangelizar cabe toda a actividade 
da Igreja. E evangelizar significa pregar e ensinar, ser 
o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores 
com Deus e celebrar sempre o sacrifício de Cristo na 
Eucaristia, que é o memorial da Sua morte e ressur-
reição. Tendo sempre em conta as dimensões do pro-
cesso evangelizador e dada o crescente fenómeno de 
descristianização da nossa sociedade, torna-se, então, 
fundamental conduzir a nossa pastoral da evangeliza-
ção para aquela primeira etapa do processo evangeli-
zador que é o encontro pessoal com Cristo, que conduz 
à primeira conversão e que permite depois o caminho 
que leva à maturidade da fé. Neste processo, temos de 
ter em conta que há muitos membros da comunidade 
cristã que recebem os sacramentos mas nunca fizeram 
esta primeira etapa. E, sem esta conversão que o en-
contro com Cristo provoca, nunca seremos verdadeiros 
missionários, anunciadores do Evangelho da Salva-
ção, como nos pede e tem por consequência a nossa 
identidade cristã. Ser discípulo de Cristo significa, em 
primeiro lugar, encontrarmo-nos com Ele, acolhendo 
o anúncio, para provocar uma verdadeira adesão de 
coração; depois, significa que a nossa adesão a Cristo 
se manifesta na entrada visível numa comunidade, ou 
seja, na adesão à Igreja, que nos amadurece na fé. En-
tão, estaremos prontos para anunciar, ser missionários 
e discípulos fiéis. Quão importante se torna, então, a 
nossa formação e crescimento interior...

Pe. João Paulo Vaz
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Nova Evangelização
e o Caminho Neocatecumenal
O Caminho Neocatecumenal é um caminho de con-
versão e formação permanente, que nasceu após o 
Concilio Vaticano II, num bairro degradado nos arre-
dores de Madrid, fruto de uma experiência pessoal e 
inspirado pelo Espírito Santo. Cristo Ressuscitado veio 
para que tenhamos vida, e vida em abundância. Por 
isso, somos convidados a fazer pequenas comunida-
des cristãs, como a família de Nazaré, que vivam em 
humildade, simplicidade e louvor, vendo no outro o 
próprio Cristo. Este ano e respondendo à vontade de 
criar essas pequenas comunidades, irão realizar-se, a 
partir do início de Outubro, vários encontros, às 3ª e 5ª 
feiras, às 21h00, no Salão Paroquial. Vem e deixa-te 

seduzir. Cristo Ressus-
citado é a resposta aos 
teus anseios. O primeiro 
encontro será no dia 1 de 
Outubro, para qualquer 
pessoa a partir dos 13 
anos, seja qual for a situ-
ação em que se encontre. 
Basta aparecer.

Goreti Simões

Conselho Pastoral Paroquial
de Pombal reunido

O Conselho 
Pastoral Pa-
roquial de 
Pombal reu-
ne, hoje, pela 
segunda vez 
com o Pe. 
João Paulo, 
para lançar o 
novo Ano Pastoral, 
com a aprovação do Plano Pastoral 2013-2014 entre-
tanto já finalizado. O Plano Pastoral Diocesano para 
o próximo triénio tem na base alguns objectivos: pro-
porcionar o encontro pessoal com Cristo, através do 
primeiro anúncio; criar dinamismo de discipulado mis-
sionário nos membros da comunidade cristã; criar nos 
cristãos o “sentido de pertença” eclesial; fomentar a 
corresponsabilidade pastoral nas Unidades Pastorais. 
Com a diminuição de vocações sacerdotais e a exis-
tência de um clero envelhecido, surgiu a necessidade 
de uma nova reestruturação da diocese em dez Arci-
prestados, que, por sua vez, serão divididos em Unida-
des Pastorais. As referidas Unidades Pastorais estão 
a ser estudadas e propostas, para serem implementa-
das nos próximos anos. Um dos objectivos é, também, 
corresponsabilizar os leigos, de forma a assumirem, 
com o pároco, o presente e o futuro da comunidade. O 
Conselho Pastoral Paroquial é um organismo consulti-
vo presidido pelo pároco (sob jurisdição do Bispo) e é 
composto por leigos responsáveis pelas várias áreas 
de acção pastoral e vida da Igreja local. O objectivo 
deste grupo de trabalho é promover a unidade e a cor-
responsabilidade dos leigos, considerados forças vivas 
da paróquia de Pombal, no planeamento e execução 
das propostas que forem aprovadas. Entre as apostas 
previstas para este ano, destaque para a proposta de 
formação de adultos.

Pais regressam à Catequese
Na catequese, sentimos cada vez mais a necessida-
de de envolver as famílias na educação para a fé das 
crianças e dos adolescentes. Nesse sentido e com o 
objetivo de ajudar os pais a educar os seus filhos na fé 
e de os comprometer no desempenho da sua missão 
catequética, na Igreja doméstica que é a família, ire-
mos avançar, neste ano, com uma Escola Paroquial de 
Pais. Destinar-se-á a todos os pais das crianças que 
irão frequentar os 1º, 2º e 3º anos da Catequese e de-
senvolver-se-á 

em seis ses-
sões ao longo 

do ano. Pensa-
mos que será 
uma mais valia 
para todos os 
pais, na medida 
em que pode-
rão acompanhar 
melhor os seus 
filhos nos conteúdos catequéticos e, a par com eles, 
vivenciar, em família, o seu crescimento na fé e, con-
sequentemente, a sua construção global como pes-
soas. Estamos convictos que, tanto as crianças como 
os pais, bem como os catequistas e também a própria 
comunidade, todos sairemos muito mais enriquecidos 
com esta Escola Paroquial de Pais.

Isabel Goucha
Coordenadora do 1º sector 

Formação de Adultos
Calendário das sessões

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

Inscrições no
Cartório Paroquial

A partir de 16 de 
Outubro, quartas-
feiras, das 21h00 

às 22h30, no 
Salão Paroquial



e
         Luz

Esperança29 Setembro 2013

Pároco e catequistas lançam o novo ano catequético
O Pe. João Paulo Vaz reuniu, na semana passada, com 
os catequistas da paróquia, com o objectivo de lançar 
o novo ano catequético. O ano que agora começa está 
recheado de novidades, como a Escola Paroquial de 
Pais, para os pais das crianças do 1º, 2º e 3º anos. Os 
adultos que manifestarem o desejo de apostar na sua 
formação pessoal e de aprofundarem os seus conheci-
mentos sobre o capítulo da Profissão de Fé, a partir 
do Catecismo da Igreja Católica, terão uma oportuni-
dade boa de o fazer, através da Formação de Adultos, 
com início previsto para o próximo dia 16 de Outubro, 
semanalmente e orientada pelo pároco. Mas a grande 
aposta relativa à Catequese será a indispensável par-
ticipação de todos os catequizandos nas celebrações 
da Eucaristia dominical. Os catequizandos terão opor-
tunidade de participar, como habitualmente, na Euca-
ristia das 12h00 ou poderão fazê-lo em qualquer outra 
das celebrações dominicais. Neste ano, procurar-se-á 

Catequistas enviados a evangelizar
Os cerca de 160 catequistas da nossa Paróquia de 
Pombal receberam solenemente a missão de acom-
panhar e ajudar ao crescimento na maturidade cristã 

as crianças, ado-
lescentes e jovens 
da Paróquia, com 
a catequese. A ce-
rimónia de Envio 
dos Catequistas 
realizou-se duran-
te a celebração 
da Eucaristia, de 
domingo passado, 

na Igreja do Cardal. “O desafio que Jesus nos faz de 
ir anunciar o Evangelho pede uma resposta, resposta 
que tem que ser dada com os lábios, com o coração 
e com a vida”, disse a coordenadora do 3º Sector da 
Catequese da Paróquia de Pombal, em representação 
dos catequistas. E foi com muita confiança e conscien-
tes das dificuldades que os catequistas responderam 
ao chamamento de Cristo. E o Pe. João Paulo invocou 
sobre eles o Espírito Santo, impon-
do as mãos: “Enviai o Vosso Espírito 
sobre estes Vossos filhos, infundi 
o amor nos seus corações, pondo 
nos seus lábios a Vossa palavra de 
salvação, concedei-lhes a alegria de 
colaborarem na construção do Vos-
so Reino e no crescimento da Vossa 
Igreja”. A celebração da Eucaristia 
de domingo passado foi rica em mo-

que a participação dos catequizandos seja ainda maior, 
dando-lhe também um carácter de obrigatoriedade. As 
crianças e jovens 
que excederem o 
número de faltas 
às celebrações da 
Eucaristia poderão 
“chumbar” o ano, 
como acontece 
com as sessões 
de catequese, e 
terem de repetir o 
mesmo ano. O Pe. João Paulo Vaz aproveitou ainda 
para agradecer a disponibilidade dos catequistas, que 
irão servir a comunidade e a Igreja. “Os catequistas 
são pedras vivas do Templo do Senhor e, quanto mais 
“mexerem”, mais sólida será a nossa construção en-
quanto comunidade”, concluiu.

Apelo aos Centros de catequese
O boletim paroquial Luz e Esperança quer divulgar como foi o regresso dos catequizandos e o início

da catequese nos Centros de Catequese da Paróquia. Para isso basta enviar uma foto e fazer uma
breve descrição do início do ano catequético em cada Centro.

mentos de fé. Com 
a Igreja do Cardal 
c o m p l e t a m e n t e 
cheia, assistiu-se a 
um acto simbólico 
de agradecimento 
público pela dedi-
cação do pároco à 
comunidade que lhe 
foi confiada há um ano. Durante a celebração, o Pe. 
João Paulo lembrou, mais uma vez, que a plenitude só 
se alcança com acções que vêm do coração. O pároco 
referia-se à história que Jesus contou sobre o adminis-
trador infiel que o seu senhor demitiu por má gestão. 
Antes da demissão, o administrador procurou garantir 
o seu futuro com acções desonestas junto dos devedo-
res do antigo senhor, falseando a dívida daqueles. O 
objectivo do administrador era obter benefícios dos de-
vedores, acautelando assim possíveis necessidades. 
Mas… esqueceu-se do mais importante: a eternidade. 
Tudo o que amealhamos na terra na terra fica. E de-

pois? A eternidade só é alcançada 
pelos “filhos da luz” que amealharam 
boas acções terrenas. “Onde estiver 
o teu tesouro, aí está o teu coração”, 
recordou o Pe. João Paulo. A cate-
quese na paróquia de Pombal inicia 
hoje. A Eucaristia da Catequese tam-
bém recomeça hoje, com o horário 
das 12h00, na Igreja do Cardal. Que 
este seja um ano muito bom!
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29 de Setembro de 2013
XXVI Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Am. 6, 1a.4-7)
Eis o que diz o Senhor omnipotente: «Ai daqueles que 
vivem comodamente em Sião e dos que se sentem 
tranquilos no monte da Samaria. Deitados em leitos 
de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os 
cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. (...) 
Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com 
finos unguentos, mas não os aflige a ruína de José. 
Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos 
deportados e acabará esse bando de voluptuosos».

Comentário
O Evangelho vai mostrar-nos que a vida deste mundo 
prepara a do outro mundo; na medida em que vivermos 
aqui configurados com Cristo, nessa medida nos 
prepararemos para participar da sua glória. Assim, esta 
primeira leitura começa por nos pôr de sobreaviso contra 
as falsas seguranças deste mundo, sobretudo contra as 
riquezas e os prazeres tidos como ideal.

Segunda leitura (1Tim. 6, 11-16)
Caríssimo: Tu, homem de Deus, pratica a justiça 
e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a 
mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista 
a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a 
qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas 
testemunhas. (...) Guarda o mandamento do Senhor, 
sem mancha e acima de toda a censura, até à aparição 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a 
seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos 
reis e Senhor dos senhores, o único que possui a 
imortalidade e habita uma luz inacessível, que nenhum 
homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder 
eterno. Amen.

Comentário
A vida é tempo de luta. Para o cristão ela tem de ser 
conduzida segundo as normas da fé; doutro modo, não 
seria uma vida cristã. O termo desta luta cristã é a aparição 
de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória, ao encontro 
de quem caminhamos.

Leitura do Evangelho (Lc. 16, 19-31)
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um 
homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e 
se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um 
pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, 
coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que 
caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-

lhe as chagas. Ora sucedeu que o pobre morreu e 
foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. Morreu 
também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, 
estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão 
com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: 
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro, 
para que molhe em água a ponta do dedo e me 
refresque a língua, porque estou atormentado nestas 
chamas’. Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que 
recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os 
males. (...) O rico insistiu: ‘Então peço-te, ó pai, que 
mandes Lázaro à minha casa paterna – pois tenho 
cinco irmãos – para que os previna, a fim de que não 
venham também para este lugar de tormento’. (...) ‘Se 
algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão’. 
Abraão respondeu-lhe: ‘Se não dão ouvidos a Moisés 
nem aos Profetas, também não se deixarão convencer, 
se alguém ressuscitar dos mortos’».

Comentário
O contraste entre a vida terrena do rico avarento e a do 
pobre e depois a vida futura de um e de outro mostra como 
será o resultado do bom ou mau uso que fizermos dos 
dons de Deus. É ele, afinal, que dá sentido à vida e lhe 
garante uma realização feliz ou infeliz, e isto para todo o 
sempre.

Liturgia da Palavra

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

:: 01.Out | Centro Paroquial - Abertura da Escola dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 01.Out | Salão Paroquial - Início da Catequização 
Neocatecumenal (21h30)

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

:: 03.Out | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h30)

:: 04.Out | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
1º Sector (21h30)

:: 05.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (aberta aos Leitores de toda a Paróquia) 
(19h30)

:: 06.Out | Abertura Diocesana do Ano Pastoral
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APOIOS:

A PARTIR DO PRÓXIMO DOMINGO,
a Eucaristia dominical das 11h00,

na Igreja do Cardal,
PASSARÁ PARA AS 10h30.

Está afixado, também, o novo horário das 
celebrações durante a semana.


