
O regresso da Catequese
Os catequizandos da paróquia de Pombal, 
seus catequistas e pais foram recebidos no 
domingo passado pelo Pe. João Paulo Vaz, 
na Igreja do Cardal. O padre recebeu as 
crianças, adolescentes e jovens num clima 
de festa e muita alegria na, já tradicional, 
Eucaristia das 12h00. Durante a cerimónia, 
o pároco explicou às crianças e jovens a 
importância da catequese e da participação 
(agora com carácter obrigatório) nas cele-
brações da Eucaristia de domingo. “Não há 
catequese nem testemunho cristão sem 
Eucaristia. Ficamos incompletos”, disse o 
pároco. “Ninguém deve faltar só porque 
não lhe apetece ir. A catequese e a Euca-
ristia são alimento da fé”, acrescentou. O 
regresso dos catequizandos foi marcado 
por uma mensagem de esperança, princi-
palmente, para as crianças e jovens que 
vivem em dificuldades. A homilia recordava 
a história do pobre Lázaro e do homem 
rico. O pobre Lázaro estava à porta do rico 
a mendigar, 
se possível, 
pelas miga-
lhas que so-
bravam da 
abundânc ia 
em que o 
outro vivia. 
Mas nem a isso ele teve direito. O pobre 
morreu e foi levado pelos anjos para jun-
to de Abraão. E, na mesma altura, o rico 
também faleceu… mas foi para a “mansão 
dos mortos”. O tormento em que passou a 
viver o rico levou-o a suplicar por ajuda ao 
“Pai Abraão”, mas o abismo que separava 
a “mansão dos mortos” da “mansão dos 
vivos” não permitia que os seus desejos 
fossem atendidos. O rico insistiu para que 
Abraão enviasse Lázaro a avisar os irmãos 
do tormento que os esperava, caso seguis-
sem a vida terrena que ele tinha escolhido. 
Abraão lembrou o rico que tinham Moisés 
e os profetas para lhes anunciar a vida 
eterna. A escolha da plenitude depende de 
cada um de nós. “Nós escolhemos aqui na 
Terra o caminho que pretendemos seguir. 
Quem é bom vive sempre em paz”.
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Pertencemos a uma 
Igreja: a de Cristo

O Plano Pastoral Diocesano para 
este triénio diz, na sua introdução 
e referindo a Lumen Gentium, 
que a identidade do cristão não é 
um documento, mas que significa 
pertencer à Igreja. Conhecemos as nossas fragilidades 
e o nosso pecado, mas estamos confiantes, pois sabe-
mos que “caminhando no meio de tentações e tribula-
ções, a Igreja é confortada pela força da graça de Deus 
que lhe foi prometida pelo Senhor para que não se 
afaste da perfeita fidelidade por causa da fraqueza da 
natureza, mas permaneça digna esposa do Senhor e, 
sob a ação do Espírito Santo, não cesse de se renovar 
até que, pela cruz, chegue à luz que não tem ocaso” 
(LG 9). A Igreja é esta estrutura de comunhão e de 
identidade em Cristo, que Se faz Cabeça de um corpo 
que caminha para a perfeição e para a santidade. É 
a oportunidade de caminhar, de crescer, sabendo-nos 
sempre acompanhados, guardados e verdadeiramente 
orientados. Quando, em qualquer corpo, a cabeça falha 
e deixa de funcionar, todo o corpo vai definhando, dei-
xando de conseguir realizar as suas funções, desde a 
mais complexa à mais simples e básica. Ora, nós sabe-
mos que a Cabeça da Igreja nunca falhará ou deixará  
de funcionar. E esta é a garantia de que o corpo se 
manterá sempre cheio de vitalidade e no pleno exer-
cício das suas funções. Cristo é a Cabeça, nós os 
membros do corpo. Seremos sempre imprescindíveis 
e necessários e cada um na sua medida. A cabeça de 
um corpo conta com cada membro para que o todo se 
mantenha vivo e activo. Cristo conta com cada um de 
nós para que toda a Igreja se mantenha viva e activa. 
Se eu falho como membro, se não me deixo orientar 
pela Cabeça, se deixo de exercer as minhas funções 
e responsabilidades, se deixo de ser aquilo para que 
fui criado, eu próprio vou ficando fraco, até definhar, 
e comprometo todo o bom funcionamento do corpo. 
Nenhum membro o é isoladamente. Assim o mostrou 
S. Paulo com a imagem do corpo, para falar da Igreja 
de Jesus Cristo que se estruturava. Pelo Baptismo, per-
tencemos a esta Igreja e sem ela perdemos a nossa 
verdadeira identidade. Se somos de Cristo, somos da 
Igreja, que é o Seu corpo. Não há Igreja sem Cristo e, 
igualmente, não haverá Cristo sem Igreja. “Cristo, sim; 
Igreja, não”, com certeza que já o ouvimos da boca de 
alguns irmãos (ou da nossa!). Será isto possível? Não.

Pe. João Paulo Vaz
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Escola dos Cursos de Cristandade na Abertura do Ano
“Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor”. Foi desta forma 
que, na passada terça-feira, teve lugar a reabertura da escola do MCC de Pombal. 
Demos início a mais um ano, celebrando a Eucaristia, o acto mais importante na 
vida de um cristão. Estiveram presentes todos os elementos da Escola com o 
Director Espiritual, Pe. João Paulo, que referiu, na homilia, a citação do livro de Za-

carias, que diz: “E inúmeros povos e nações poderosas virão procurar 
o Senhor do Universo em Jerusalém”. Esta Jerusalém será o lugar do 
encontro com Deus. A Igreja é a nossa Jerusalém terrena. Quantas 
vezes nós não queremos subir a Jerusalém e impedimos  que outros 
irmãos o façam, com o nosso comodismo e as nossas omissões... O 
versículo da aclamação ao Evangelho dizia: “O Filho do Homem veio 
para servir e dar a vida por nós”. Jesus continua a vir para servir e 
quer envolver-nos a todos nós. Recordamos as palavras que nos são 

ditas no nosso Cursilho: “Cristo conta contigo”. A Eucaristia só acontece se formos instrumentos do nosso cresci-
mento e do crescimento dos nossos irmãos. Depois da homilia, foram-nos apresentadas algumas palavras para 
podermos reflectir e, sobre elas, ver qual será o nosso compromisso para este ano. Palavras como conversão, 
entrega, fraternidade, Igreja, família, perdão, crescimento pessoal, reconciliação. De seguida, cada um de nós 
colocou no altar o seu compromisso, como oferta ao Senhor. No momento do pós-comunhão, foram distribuídas 
e acesas velas do ano da fé, com a citação de S. Paulo “Eu sei em quem acreditei”. Essa vela acesa terá de nos 
lembrar Jesus como Luz do mundo e, ao mesmo tempo, levar-nos a ser luz para os outros. CONTA CONNOSCO, 
SENHOR!

Helena Cabral

Conferência de S. Vicente de Paulo 
distribui alimentos

A Conferência de S. Vicente 
de Paulo distribuiu, no último 
sábado de Setembro, cente-
nas de “cabazes” pelas famí-
lias carenciadas da cidade de 
Pombal. Como é hábito, con-
támos com a participação de 
alguns vicentinos, mas ainda 
com a participação de duas 
adolescentes, Jessica Pereira 
e Catarina Leal, membros de 

um grupo de catequese do 9º ano da nossa Paróquia, 
que, com a sua jovialidade, empenho e determinação, 
tornaram esta ocasião mais agradável para todos os 
presentes. A Conferência de S. Vicente de Paulo tem 
vindo a registar um aumento de necessidades. Segun-
do informação da Vicentina Ângela Marques, consta-
tou-se que os pedidos de ajuda aumentaram subs-
tancialmente no primeiro semestre deste ano, fruto 
também da crise que o país atravessa. Neste sentido 
e uma vez que até ao final do corrente ano ainda vão 
decorrer dois momentos de recolha de alimentos, um 
por parte da Conferência de S. Vicente de Paulo e um 
outro por parte do Banco Alimentar Contra a Fome, fica 
aqui, desde já, o apelo a que, dentro das reais possibi-
lidades, cada um possa contribuir com alguns géneros, 
permitindo-nos assim ajudar quem mais precisa, pois 
com pouco se faz muito, ficando, desde já, aqui, o nos-
so bem-haja a todos os que participarem.

Helena Maximino
(membro da direcção da Conferência S. Vicente de Paulo)

Encontros de Nova Evangelização No 
Caminho Neocatecumenal
O Caminho Neocatecumenal iniciou esta semana os 
encontros de catequização, destinados a jovens e adul-
tos da paróquia de Pombal. Os encontros realizam-se 
às terças e quintas-feiras à noite e tem como um dos 
objectivos “aliviar” as dores que muitos de nós carrega-
mos sozinhos. “Jesus ajuda-te a carregar os teus pro-
blemas”, disse Goreti Simões, uma das responsáveis 
do Caminho Neocatecumenal na paróquia de Pombal. 
Durante quinze encontros, os participantes irão conhe-
cer um pouco melhor a mensagem de vida que Cristo 
nos deixou. O Caminho Neocatecumenal celebrou, 
no sábado passado, a sua Eucaristia mensal, presidi-
da pelo Pe. João Paulo. E, durante a celebração, os 
membros desta comunidade perceberam, através das 
leituras, que o Senhor nos diz que temos a obrigação 
de evangelizar. 
Conscientes de 
que nem sempre 
correspondem às 
expectativas e 
à confiança que 
Deus deposita 
em cada um, os 
membros do Ca-
minho Neocate-
cumenal de Pom-bal pediram perdão por andarem 
distraídos e por se esquecerem dos pobres que lhes 
batem à porta. Depois de ouvir os testemunhos desta 
comunidade, o pároco “consolou-os”, dizendo-lhes que 
o facto de se sentirem “assustados” é sinal que não 
são indiferentes ao que se passa à nossa volta e ao 
que Deus pede a cada um.
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Conselho Pastoral Paroquial
de Pombal aprova Plano Pastoral
No passado Domingo, reuniu, no Salão Paroquial, o 
Plenário do Conselho Pastoral Paroquial de Pombal, 
em mais um encontro que contou com uma excelente 
adesão e participação dos vários movimentos repre-
sentativos de toda a diversidade humana e eclesial da 
nossa comunidade. Presidido pelo Pe. João Paulo Vaz, 
pároco de Pombal, num ambiente fraterno e clima de 
comunhão, foi aprovado o Plano Pastoral Paroquial 
para o próximo ano, em sintonia com o Plano Diocesa-
no, expressando a nossa  missão eclesial da seguinte 
forma: Paróquia de Pombal, comunidade que aprofun-
da a Fé, na (re)descoberta do Evangelho; Comunidade 
corresponsável que caminha na comunhão e na parti-
lha. Após uma breve retrospectiva das propostas já 
implementadas pela Comissão Permanente, donde se 
destacam a Formação de Adultos e a dinamização da 
Igreja do Cardal, com a recitação diária do Rosário e a 
introdução da Adoração Eucarística semanal, foi apre-
sentado o novo Programa e Calendário de Actividades 
para o próximo ano pastoral, que contempla muitas 
outras mudanças significativas, como a readequação 
dos horários das Missas e Confissões no Cardal,  o 
retorno das Conferências Quaresmais e a organização 
da Pastoral Familiar, além de várias atividades Arci-
prestais, entre outras. O encontro terminou com um 
breve momento de oração, confiando ao Senhor mais 
esta missão, na expectativa de que as sementes lança-
das produzam, já hoje e também num futuro próximo, 
muitos frutos de Evangelização.

André Alves

Alegria encheu Capela dos Vicentes 
na recepção aos catequizandos
A capela dos Vicentes voltou a encher-se de alegria 
com a recepção aos catequizandos desta comunida-
de. A recepção aos cerca de 55 jovens e crianças dos 

Vicentes foi motivo de 
festa, durante a cele-
bração da Eucaristia 
do domingo passado. 
Os catequistas embe-
lezaram a Capela com 
flores distribuídas pe-

los bancos, em manifestação de alegria e felicidade 
pelo regresso dos catequizandos. Durante a Eucaris-
tia, presidida pelo Pe. Américo, os seis catequizandos 
que entraram pela primeira vez na catequese foram 
chamados ao altar, para a comunidade os conhecer e 
integrar nesta grande família. Os 20 catequistas desta 
capela também foram chamados ao altar, para se apre-
sentarem publicamente. Já na sala de catequese, os 
jovens e crianças foram recebidos com um bombom e 
desejos de crescerem ainda mais na fé.

Gilberto Neves

Um Plano Pastoral para
o Arciprestado

O Conselho Pastoral Arciprestal de Pombal reuniu, no 
sábado passado, e aprovou, por unanimidade, o Pla-
no Pastoral Arciprestal para o próximo ano. As doze 
paróquias que compõem este Arciprestado irão tra-
balhar juntas em várias acções. A formação de adultos, 
a formação de leitores, a formação de ministros leigos, 
o Encontro Arciprestal de Jovens, a Jornada Arciprestal 
no Dia da Igreja Diocesana, entre outras, são algumas 
das iniciativas previstas em conjunto. Mas, os párocos 
deste Arciprestado decidiram aprofundar um pouco 
mais esta caminhada de fé, através da estruturação 
de quatro conferências quaresmais sobre os quatro 
grandes objectivos do Plano Pastoral Diocesano, com 
os seguintes temas: “O encontro pessoal com Cristo”, 
“O Discipulado Missionário na Comunidade Cristã”, “O 
Sentido da Pertença Eclesial” e “A Corresponsabili-
dade Pastoral”. As Conferências Quaresmais estão 
agendadas para quatro sextas-feiras da Quaresma. 
Durante o mesmo período, durante uma semana, a co-
munidade arciprestal irá rezar ao Santíssimo, na Ado-
ração Eucarística Arciprestal, a decorrer no Convento 
do Louriçal. A Adoração irá realizar-se durante uma 
semana sem interrupção. Durante o dia, a Adoração 
terá a presença de grupos das doze paróquias. A noite 
será assegurada pela comunidade de Clarissas resi-
dentes no Convento do Louriçal. O objectivo destas (e 
outras) acções tem por finalidade manter bem acesa a 
chama da fé e provocar o encontro pessoal com Cristo, 
que mantém a vida da comunidade e provoca o dis-
cipulado e o compromisso. Segundo o Arcipreste João 
Paulo Vaz, estas acções surgem numa altura de pro-
fundas mudanças da sociedade actual. Os problemas 
actuais exigem respostas urgentes de Evangelização. 
“Por isso, o Plano Pastoral pretende atender também à 
edificação da comunhão e à renovação das estruturas 
eclesiais, referiu o Arcipreste, Pe. João Paulo.

Início da Catequese na Capela
da Arroteia

No passado domingo, 
dia 29 de Setembro, os 
catequistas desta Cape-
la da Arroteia reuniram-
se com os catequizan-
dos e respectivos pais, 

para dar início a mais um ano de catequese. Este 
(re)encontro teve como objectivo debater regras e 
questões práticas sobre a Catequese, não esquecendo 
de referir que os pais são uma peça fundamental na 
educação religiosa dos seus filhos. Apelaram, ainda, 
a uma reflexão sobre a importância de espelhar Cristo 
nas nossas vidas e nas nossas atitudes. Deixamos a 
todos os catequistas votos de uma boa caminhada em 
plena harmonia com as suas crianças e jovens.

A Comissão da Capela
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6 de Outubro de 2013
XXVII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Hab. 1, 2-3; 2, 2-4)
«Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não me 
ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não 
me enviais a salvação? Porque me deixais ver a 
iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim 
está a opressão e a violência, levantam-se contendas 
e reina a discórdia?» O Senhor respondeu-me: «Põe 
por escrito esta visão e grava-a em tábuas com toda 
a clareza, de modo que a possam ler facilmente. 
Embora esta visão só se realize na devida altura, ela 
há-de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece 
demorar, deves esperá-la, porque ela há-de vir e não 
tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma 
recta; mas o justo viverá pela sua fidelidade».

Comentário
A grande provação do exílio de Babilónia pôde fazer 
nascer no espírito de muitos de entre o povo de Deus 
interrogações e dúvidas, que vieram perturbar a sua 
fé: “Até quando Senhor...? Porquê ?” Mas a provação é 
purificação para a fé, e “o justo viverá pela sua fidelidade”. 
Sendo fiel até ao fim, viverá para sempre em Deus, a quem 
nenhum acontecimento do mundo poderá afectar.

Segunda leitura (2 Tim. 1, 6-8.13-14)
Caríssimo: Exorto-te a que reanimes o dom de Deus 
que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus 
não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, 
de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar 
testemunho de Nosso Senhor, nem te envergonhes de 
mim, seu prisioneiro. Mas sofre comigo pelo Evangelho, 
confiando no poder de Deus. Toma como norma as sãs 
palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade 
que temos em Jesus Cristo. Guarda a boa doutrina que 
nos foi confiada, com o auxílio do Espírito Santo, que 
habita em nós.

Comentário
A imposição das mãos, que foi certamente para Timóteo 
o momento da sua ordenação, é fonte do dom de Deus 
orientado para o apostolado. Este é uma obra difícil. É 
necessário, por isso, recorrer constantemente a essa 
fonte, donde brota a graça do Espírito Santo, que é a “força 
de Deus”.

Leitura do Evangelho (Lc. 17, 5-10)
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 
«Aumenta a nossa fé». O Senhor respondeu: «Se 
tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta 

amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e 
ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a 
lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar 
do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe 
dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me 
servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu’?. Terá de agradecer ao servo 
por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, 
dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos 
fazer’.

Comentário
A fé é a raiz de toda a vida do cristão. A fé é que nos há-de 
predispor a fazer, com simplicidade e generosidade, tudo 
o que o Senhor nos mandar. Por isso, no cristão, todo o 
serviço do reino de Deus é exercício da fé, e, no fim de 
tudo, realização da sua própria vocação cristã.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 06.Set | Sé Nova, Coimbra - Eucaristia Solene de 
Abertura do Ano Pastoral Diocesano (15h30)

:: 08.Out | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 08.Out | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

:: 08.Out | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 10.Out | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

:: 10.Out | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do CPPP (21h00)

:: 11.Out | Salão Paroquial - Ultreia dos Cursos de 
Cristandade (21h30)

:: 12.Out | Capela da Sra. de Belém - Eucaristia Verbum 
Dei (18h00)

:: 12.Out | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
3º Sector (21h30)

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.700 exemplares
Distribuição gratuita
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

Esperança
APOIOS:

Formação de Adultos
16 Outubro a 22 de Junho
Semanalmente

Formador:
Pe. João Paulo Vaz

Inscrições no
Cartório Paroquial

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

às 22h30, no 
Salão Paroquial


