
Agrupamento 674 iniciou o 
Ano Escutista

O Agrupamento de Escuteiros de Pombal 
– 674 – já iniciou o novo ano escutista, 
com as tradicionais passagens de secção 
e admissão de novos elementos. As ac-
tividades referentes à abertura oficial do 
novo ano realizaram-se durante o fim-de-
semana passado, no espaço anexo à sede 
do Agrupamento. No sábado, decorreram 
as tradicionais passagens de secção e 
foram apresentados os novos elementos: 
doze lobitos, nove exploradores, três pio-
neiros e dois dirigentes. Porém, prevê-se 
que este número aumente durante estes 
dias, em virtude da abertura oficial de ins-
crições para admissão de novos elemen-
tos. A abertura de inscrições é uma prática 
usual neste agrupamento, que conta com 
um efectivo de mais de centena e meia de 
elementos, aqui em Pombal. O primeiro dia 

de trabalho deste ano escutista encerrou 
com a participação dos escuteiros na cele-
bração da Eucaristia vespertina, na Igreja 
do Cardal. As actividades dos escuteiros 
estão a ser preparadas pelos seus dirigen-
tes, que agendaram, para o próximo dia 
9 de novembro, um magusto comunitário. 
Segundo Isabel Silva, a chefe de agrupa-
mento, a organização do magusto é uma 
tradição deste grupo. Porém, este ano, irão 
alargar a festa de partilha e convívio a to-
dos os que se quiserem associar. A inicia-
tiva insere-se nos festejos em honra de S. 
Martinho, nosso padroeiro, que a Paróquia 
e o Município de Pombal estão a organizar 
em conjunto para o fim-de-semana que an-
tecede o dia em que se venera o Santo, dia 
11 de Novembro.
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O instante pelo 
eterno

Hoje, vivemos os nossos dias 
“cheios de pressa”. É verdade! 
Por vezes, fica-nos a sensação 
que tudo passa a correr e que 
não damos conta do que nos foi 
dado experimentar e viver. E, de facto, hoje, isto é uma 
realidade. Cada vez mais corremos o risco (porque o 
tempo passa mais depressa!...) de vermos as vivên-
cias passarem por nós, sem nós passarmos por elas. 
Afortunadamente, vivemos num mundo cada vez mais 
completo, apesar de menos apreciado, e temos acesso 
a tanto e tantas coisas. No entanto, vivemos insatis-
feitos, porque as coisas não nos completam. Ou porque 
não nos damos tempo para apreciar, saborear. É claro 
que, assim, o tempo não deixa marcas eternas em nós 
e passamos a viver com a sensação de que os dias 
passam numa sucessão muito rápida, já que são pou-
cos os dias em que quisemos apreciar o que nos era 
dado. Por outro lado, cresce em nós uma incapacidade 
grande de dizer não. Dispersamo-nos, cada vez mais, 
em muitas coisas, em muitos afazeres, em muitas di-
versões, em muitos hobbies, em muitas responsabili-
dades, em muitos trabalhos, que, na maioria dos ca-
sos, anulam em nós a possibilidade de apreciar cada 
um deles, de tirar partido, de saborear e até de fazer 
bem. Tudo passa a correr, porque nós andamos a cor-
rer. É tempo de conferir qualidade à nossa vida, saber 
porque fazemos o que fazemos, apreciar cada acção, 
cada gesto, cada palavra, construir cada dia, captando 
e dominando (“enchei e dominai a terra” - Gn. 1, 28), 
sendo imagem do Deus que cria e aprecia a Sua obra 
(“Deus, vendo toda a Sua obra, considerou-a muito 
boa” - Gn. 1, 31), validando tudo à nossa volta e em 
nós, para que, em cada momento, possamos experi-
mentar a plenitude, a realização, a felicidade. Assim, 
nenhum dia passará despercebido, nenhum momento 
será em vão e o tempo que passa terá a sua justa me-
dida. Viver desejando muito mais (“aspirai às coisas do 
alto” - Col. 3, 2), respondendo ao sentido da nossa vida 
e sua vocação última - a divindade e a eternidade (“que 
é o homem para Te lembrares dele, o filho do homem 
para com ele Te preocupares? Quase fizeste dele um 
ser divino; de glória e de honra o coroaste” - Sl. 8, 5-6). 
“Troquemos o instante pelo eterno”, diz um dos hinos 
da Liturgia das Horas - eis um belo segredo para viver 
bem no tempo que passa.

Pe. João Paulo Vaz

R
eu

ni
ão

 G
er

al
 d

as
 

C
om

is
sõ

es
 d

as
 C

ap
el

as
Pa

is
 re

gr
es

sa
m

 à
 c

at
eq

ue
se

 a
tr

av
és

 d
a 

Es
co

la
 P

ar
oq

ui
al

 d
e 

Pa
is

XX
X 

D
O

M
IN

G
O

D
O

 T
EM

PO
 C

O
M

U
M



e
         Luz

Esperança 27 Outubro 2013

Eucaristias no Travasso e Santorum 
com novo horário

As celebrações dominicais da Eucaristia ou da Palavra 
que, habitualmente, se realizam nas capelas de Tra-
vasso e Santorum irão mudar de horário, já no próximo 
domingo. As celebrações realizavam-se às 08h00 e 
vão passar, a partir de domingo, para as 09h30. O ajus-
tamento do horário foi anunciado na reunião geral das 
Comissões das Capelas e surge da necessidade de 
ajustar a hora às necessidades dos paroquianos e, em 
especial, dos catequizandos destes centros de culto.

Reunião de Catequistas do 2º Sector
Os catequistas do 2º sector reuniram, no passado dia 
18 de Outubro. Este encontro dividiu-se em três partes. 
A primeira foi preenchida por uma oração, em que, atra-
vés de uma música e um pequeno texto de reflexão, os 
catequistas foram interpelados por Deus a fazer algu-
mas paragens, para que possam encontrar-se com Ele. 
Com a ajuda do texto designado por “Hoje deves…”, o 
grupo reflectiu sobre: hoje deves parar… talvez o mun-
do já corra demais; hoje deves ouvir… talvez interesse 
ouvir a opinião dos outros; hoje deves olhar… talvez 
haja alguma novidade fora de ti; hoje deves dar… talvez 
o que te sobra falte a alguém; hoje deves falar… talvez 
tenhas alguma boa nova a dar. Seguiu-se um segun-
do momento, onde foram fornecidas aos catequistas 
algumas dicas no sentido de ajudar na sua missão de 
Evangelizar. Esta missão é um serviço que exige fide-
lidade. Muitos catequistas caem no desânimo. Foi-lhes 
dito que devem confiar em Deus, pois é um serviço de 
Deus e para Deus. Ser catequista exige muita dedica-
ção, principalmente na formação. A catequese de hoje 
deve dedicar-se à educação da fé. O principal objectivo 
da catequese é educar na fé as diversas dimensões 
da vida cristã, à luz da Palavra de Deus, para cons-

truir comunidades 
catequizadoras 
compromet idas 
com a verdade e 
a justiça, sinais 
do Reino já pre-
sente entre nós. 
A terminar foram 
deixadas algumas 

indicações mais práticas, onde foi salientada a im-
portância da Eucaristia, integrada na caminhada cate-
quética, pois Catequese e Eucaristia não podem estar 
desligadas. Foi concluído o encontro com o pensamen-
to: cristão é aquele a quem Jesus Cristo entregou os 
outros; para servi-los generosamente; para amá-los 
como Ele amou.

Vitor Gonçalves

Capelas preparam novo Ano Pastoral
As dezanove Comissões das Capelas da Paróquia de 
Pombal reuniram, no domingo passado, para preparar 
o novo Ano Pastoral. O encontro realizou-se no Salão 
Paroquial e foi presidido pelo Pe. João Paulo Vaz. As 
Comissões das 
Capelas mar-
caram presen-
ça em número 
significativo e 
c a l e n d a r i z a -
ram as festas 
religiosas que 
habitualmente 
realizam nas 
suas aldeias. As primeiras festas realizam-se já no 
próximo fim-de-semana, na Ponte da Assamaça e na 
Valdeira. Estas capelas celebram a Festa de Todos os 
Santos. Festas à parte, o pároco apresentou o Plano 
Pastoral da Paróquia para este ano e apelou à colabo-
ração de todos os presentes para a sua execução. As 
propostas de trabalho tiveram por base o Plano Pas-
toral Diocesano e serão orientadas de acordo com a 
realidade da Paróquia de Pombal. Durante a apresen-
tação do documento, o Pe. João Paulo Vaz chamou a 
atenção para a missão que nos é confiada enquanto 
comunidade. “Comunidade que aprofunda a fé, na (re)
descoberta do Evangelho; comunidade corresponsável 
que caminha na comunhão e na partilha”. Assim, enun-
ciamos e assumimos como a nossa grande visão para 
o próximo ano: “Formamos os animadores da pastoral, 
que vivam, ao mesmo tempo, uma autêntica partilha 
de vida, no crescimento da fé e na oração”. Para co-
locar em prática estas ideias teve início, esta semana, 
a formação de adultos. Em breve, terá lugar, em Pom-

bal, o Curso de Iniciação de Catequistas e, durante 
a próxima Quaresma, serão retomadas as Jornadas 
Quaresmais, no Auditório Municipal. As Comissões 
das Capelas foram, igualmente, convidadas a partici-
par nos próximos cursos do Movimento dos Curso de 
Cristandade e a colaborarem com as actividades do 
Arciprestado, como, por exemplo, a Adoração Eucarís-
tica, durante uma semana, no Convento do Louriçal e 
o Dia da Igreja Diocesana.

Diocese de Coimbra propõe novo ciclo formativo
Neste novo Ano Pastoral, a diocese de Coimbra dá início à nova Escola de Teologia e Ministérios. Esta nova 
escola procura ser a resposta da Diocese à necessidade de oferecer a toda a comunidade diocesana uma 
proposta de formação estruturada e sistematizada.
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Pais regressam à catequese
Os pais das crianças que frequentam os três primeiros 
anos de catequese da Paróquia de Pombal fizeram 
o primeiro contacto, na semana passada, com a Es-

cola Paroquial de 
Pais. O projecto, 
de âmbito nacio-
nal, foi abraçado 
pela Diocese de 
Coimbra e che-
gou, este ano 
catequético, à 
Paróquia de Pom-
bal. O regresso 

dos pais à catequese surge de uma necessidade sen-
tida por catequistas e pelas famílias que gostavam de 
acompanhar os filhos na sua caminhada da fé. A Es-
cola Paroquial de Pais pretende fazer uma progressiva 
actualização e aprofundamento da fé dos educadores, 
a partir dos conteúdos catequéticos dos catecismos 
dos próprios filhos. O objectivo é facultar aos pais as 
ferramentas do conhecimento necessárias para seguir 
os filhos. Na prática, este projecto será desenvolvido 
durante seis encontros, onde serão apresentados os 
conteúdos catequéticos que os filhos irão aprender 
nas salas de catequese, para, assim, poderem acom-
panhar a formação religiosa dos mais pequenos. O 
primeiro encontro da Escola Paroquial de Pais do 1º 
ano realizou-se na quinta-feira, no Salão Paroquial, 
e o primeiro encontro para os pais das crianças que 
frequentam o 2º e o 3º ano de catequese receberam 
formação, na sexta-feira, na Igreja do Cardal. O pároco 
de Pombal preparou a recepção aos pais. O Pe. João 
Paulo fez uma breve apresentação do projecto e pro-
curou contextualizar os pais nas orientações da Igreja 

Visita Pastoral à Diocese de Coimbra
O nosso  bispo está a iniciar a Visita Pastoral à diocese 
de Coimbra. A visita pastoral constitui um momento 
central da vida da Igreja Diocesano. Nela, as comuni-
dades cristãs, experimentam o encontro com o Bispo 
Diocesano, Sucessor dos Apóstolos, que se apresenta 
como «princípio e fundamento visível da unidade da 
Igreja Particular» e, ao mesmo tempo, unido ao Su-
cessor de Pedro, sinal de comunhão e de unidade da 
Igreja Universal. É por isso um momento de graça, a 
ocasião de experimentar a alegria da fé e uma bênção 

para a caminhada de fé dos filhos. O pároco lembrou 
que foram os pais, no dia do Baptismo dos seus filhos, 
que se comprometeram a educa-los com os valores 
da Igreja Católica. “Tem que haver um esforço positivo 
dos pais neste sentido”, disse. Recorrendo ao exemplo 
da escola, o pároco lembrou os pais que as crianças 
e jovens que interrompem os estudos ficam limitados 
nos seus conhecimentos. O mesmo acontece com a 
sua formação religiosa. Uma formação que só conse-
gue atingir os seus principais objectivos com a colabo-
ração dos pais em casa. A catequese deve ser comple-
mentada pelos educadores, no seio familiar, através do 
diálogo franco e aberto sobre as matérias relacionadas 
com a fé cristã. 
Alcançado este 
objectivo, pais 
e filhos devem 
criar hábitos de 
manifestação 
de fé, em es-
pecial através 
da participa-
ção nas cel-
ebrações da Eucaristia de domingo. Aliás, recorde-se 
que o Pe. João Paulo, junto com a Coordenação da 
Catequese Paroquial, instituiu como obrigatória a par-
ticipação de todos os catequizandos numa das cele-
brações dominicais. O pároco foi peremptório, dizendo 
aos pais que não faz sentido uma catequese sem a 
vivência dos Sacramentos, em especial o da Eucaristia 
e que pactuar com a não participação neste sacramen-
to é anular a eficácia daquela. Seria mais coerente que 
as crianças nem fossem sequer à catequese. Ora, na 
verdade, os pais querem o melhor para os filhos...

de Deus. Tendo sido definido um programa de visita 
pastoral para toda Diocese que irá decorrer até 2018, 
a visita irá começar pelo Arciprestado de Cantanhede. 
Para que este acontecimento seja verdadeiramente 
um momento de graça e de renovação da vida es-
piritual das comunidades paroquiais, é necessário que 
haja uma boa preparação. Com essa finalidade, estão 
já a decorrer as reuniões de preparação com padres 
e leigos, bem como alguns tempos de Lectio divina e 
oração. Entre nós, no Arciprestado de Pombal, a visita 
pastoral acontecerá em Janeiro e Fevereiro de 2015.
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27 de Outubro de 2013
XXX Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Sir. 35, 15b-17.20-22a)
O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. 
Não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende 
a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, 
nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será 
bem acolhido e a sua prece sobe até às nuvens. 
A oração do humilde atravessa as nuvens e não 
descansa enquanto não chega ao seu destino. Não 
desiste, até que o Altíssimo o atenda, para estabelecer 
o direito dos justos e fazer justiça.

Comentário
Deus é a própria Verdade; diante d’Ele o homem deve agir 
com toda a verdade, sob pena de não ser acolhido por 
Ele. A oração deve ser o momento mais verdadeiro diante 
de Deus. E a oração humilde será sempre escutada por 
Deus.

Segunda leitura (2 Tim. 4, 6-8.16-18)
Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação e o 
tempo da minha partida está iminente. Combati o bom 
combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E 
agora já me está preparada a coroa da justiça, que 
o Senhor, justo juiz, me há-de dar naquele dia; e não 
só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado 
com amor a sua vinda. Na minha primeira defesa, 
ninguém esteve a meu lado: todos me abandonaram. 
Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. 
O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para 
que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho 
fosse plenamente proclamada e todas as nações a 
ouvissem; e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor 
me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu 
reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. 
Amen.

Comentário
A leitura faz-nos escutar a última mensagem de S. Paulo 
antes de sofrer o martírio: abandonado dos homens, ele 
sente-se plenamente confiante na justiça de Deus que 
nunca o abandonou nem abandonará.

Leitura do Evangelho (Lc. 18, 9-14)
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para 
alguns que se consideravam justos e desprezavam 
os outros: «Dois homens subiram ao templo para 
orar; um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, 
de pé, orava assim: ‘Meu Deus, dou-Vos graças por 
não ser como os outros homens, que são ladrões, 

injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 
duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os 
meus rendimentos’. O publicano ficou a distância e 
nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; mas 
batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão de 
mim, que sou pecador’. Eu vos digo que este desceu 
justificado para sua casa e o outro não. Porque todo 
aquele que se exalta será humilhado e quem se 
humilha será exaltado».

Comentário
Jesus ensina, por meio de uma parábola, como devemos 
orar. Este ensinamento não se aplica somente à oração 
individual, mas também à oração da assembleia litúrgica, 
onde os sinais de festa hão-de proceder sempre de um 
coração humilde e consciente do dom de Deus, que 
comunitariamente celebramos.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 29.Out | Salão Paroquial - Catequização 
Neocatecumenal (21h00)

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

:: 30.Out | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 31.Out | Igreja do Cardal - Missa vespertina de Todos 
os Santos (20h00)

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

:: 01.Nov | Igreja Matriz - Missa de Todos os Santos 
(08h00)

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

:: 02.Out | Igreja Matriz - Missa dos Fiéis Defuntos e 
Romagem ao Cemitério (07h00)

:: 02.Nov | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 03.Nov | Valdeira - Festa de Todos os Santos - Missa 
e Procissão (11h00)

:: 03.Nov | Ponte da Assamaça - Festa de Todos os 
Santos - Missa (14h00)
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APOIOS:

Formação de Adultos
Semanalmente, às quartas-feiras, às 21h00,
no Salão Paroquial

Formador: Pe. João Paulo Vaz


