
Destemidos no 
Anúncio
Na recente Carta Pastoral que 
o nosso Bispo escreveu para 
o Pano Pastoral deste triénio 
2013-2016, encontramos, logo no 
primeiro capítulo (no n.1), a afir-
mação de Jesus Cristo como o Evangelho e o Evan-
gelizador. Jesus é, em Si mesmo, essa boa nova do 
amor de Deus e da salvação que Ele quer para todos 
os homens. E, como enviado do Pai, em obediência à 
Sua vontade, é Ele também Aquele que anuncia essa 
boa nova. Outra afirmação é a de que a Evangelização 
nasce sempre do desejo amoroso de Deus, nasce da 
pessoa de Jesus e do Seu mandato antes de subir 
ao Céu. Cristo realizou a Sua missão evangelizadora 
de uma forma livre, alegre e comprometida. Ele sabia 
que isso ia implicar a oferta da Sua vida, a oferta de Si 
mesmo. Ele é a palavra que implica o testemunho e, 
quando chega o momento da oblação total de Si pelos 
homens Seus irmãos, Ele não vacila nem recua. Sente 
medo e pavor, mas não duvida. A Salvação passa e 
passará sempre por este testemunho de amor. Depois 
de Se entregar, deixa-nos o mandato de, agora, ser-
mos nós a anunciar a Boa Nova do amor de Deus e 
da Salvação. Anunciar Jesus Cristo á a nossa missão 
e torna-se um imperativo da nossa fé, uma exigência 
que nasce da nossa amizade com Cristo e uma con-
sequência do nosso amor aos irmãos, por quem Cristo 
oferece a Sua vida. Como diz S. Paulo, “ai de mim se 
não evangelizar!” (1 Cor. 9, 16). Ai de mim, pobre de 
mim, se não colocar a minha vida, no contexto real das 
minhas possibilidades e capacidades, ao serviço do 
Evangelho, ao serviço de Jesus, que é o Evangelho, 
ao serviço dos irmãos, por quem Cristo é o Evangelho. 
Ser evangelizador torna-se parte da nossa identidade 
e é a nossa identidade como cristãos. Não o assumir 
é não assumir Cristo. Por outro lado, como diz o nosso 
Bispo, significaria perder o maior tesouro que nos foi 
dado por Aquele que nos chamou. Pela Evangeliza-
ção, a Igreja percorre o único caminho que conduz 
à vida e torna-se portadora da vida que recebeu em 
Cristo. Assim, havemos de ser destemidos no anún-
cio do Evangelho, viver em Cristo e levá-l’O aos que 
ainda não O conhecem ou não acolheram, assumir o 
desejo do Pai de que nenhum de nós se perca e viver 
um testemunho de fidelidade quotidiano, sem medos, 
receios ou desalentos. Destemidos como Cristo, para 
vivermos como Cristo. Viver o Evangelho e anunciá-lo 
com alegria.

Pe. João Paulo Vaz

Estrada cria coro com catequizandos
Os catequistas da Capela da Estrada criaram, recente-
mente, um coro com alguns dos catequizandos com 
maior talento para a música. O coro é composto por 
meninos da catequese. Em nome dos catequistas 
agradeço a disponibilidade e interesse que tiveram es-
tas crianças e pais para embelezar um pouco a nossa 
Capela. (Coordenadora da catequese)
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Ponte da Assamaça
celebrou Festa da Palavra

Festas de Santo Amaro animaram 
Pombal

III DOMINGO DO TEMPO COMUM

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o 

Evangelho, como caminho do encontro 
pessoal com Cristo, único Salvador, e 

com a Sua Igreja

UMA
EXPERIÊNCIA 

QUE 
NUNCA MAIS 

ESQUECERÁS!

Uma forma dife-
rente de começar 
a tua Quaresma.
Se tens mais de 
16 anos e estás 
na disposição de 
fazer um encontro
com Deus e com 

jovens de dezenas 
de outros países, 

então

NÃO PERCAS 
ESTA

OPORTUNIDADE.

Integrado no grupo diocesano
e acompanhado pelo
Pe. João Paulo Vaz

INSCRIÇÕES NO CARTÓRIO 
PAROQUIAL DE POMBAL

Mais informações em:
www.sdpjcoimbra.net  :: www.taize.fr
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Actividades da Capela da Charneca
A Comissão da Capela da Charneca quer apresentar 
aqui um pequeno resumo dos acontecimentos mais 
recentes nesta comunidade. No passado dia 8 de De-
zembro, dia de N.ª Sr.ª da Conceição, a nossa padroei-
ra, a festa que organizamos superou as expectativas, 
ao termos mais de 150 pessoas no almoço. Desde já, a 
todos os que ajudaram e contribuíram, o nosso muitís-
simo obrigado. No Natal, construímos o presépio com 
a ajuda das crianças da catequese, que colaboraram 
na sua construção fazendo desenhos e colocando as 
figuras. Na Festa dos Jovens, na passagem de ano, a 
chuva foi muita e entrou no salão de festas pelo telha-
do. Este é mais um problema que teremos de resol-
ver e, para tal, contamos com o apoio da comunidade. 
Devido ao mau tempo, não nos foi possível efectuar 
a procissão no dia 1 de Janeiro, a qual é um ponto 
alto da Festa. Um grupo de jovens ofereceu-se para 
realizar a festa de modo a continuar com a tradição. 
As duas novas salas da catequese estão quase pron-
tas, criando assim melhores condições para as nossas 
crianças. Por último e não menos importante, o nosso 
grupo do 10.º ano da Catequese está em Quiaios, nes-
te fim-de-semana, a  participar no retiro de preparação 
para o Crisma. Que Deus os proteja e ilumine, para 
que encontrem o seu caminho.

António Venâncio

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Plano Pastoral 2013-2016

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

INTRODUÇÃO (continuação)

Missão: Diocese de Coimbra, comunidade que vive 
a fé e anuncia o Evangelho como caminho de en-
contro pessoal com Cristo, Único salvador, e como 
a sua Igreja. 
Visão: Alicerçados em Cristo, formamos uma comu-
nidade de discípulos para o anúncio do Evangelho. 
Ao elencarmos e selecionarmos os quatro objetivos 
para o triénio de 2013 a 2016, esperamos progredir 
na resposta a algumas das maiores necessidades 
da Igreja Diocesana. 
Objetivos: 1º Proporcionar o encontro pessoal com 
Cristo através do primeiro anúncio; 2º Criar o dina-
mismo do discipulado missionário nos membros da 
comunidade cristã; 3º Criar nos cristãos o «sentido 
de pertença» eclesial; 4º Fomentar a correspons-
abilidade pastoral nas unidades pastorais. 
Que todos nós, porção do Povo de Deus que está 
em Coimbra, sacerdotes, diáconos, religiosos, con-
sagrados e leigos, acolhamos de coração aberto os 
novos tempos e os novos desafios que o Espírito 
Santo nos propõe. 
Que o Plano Pastoral seja acolhido como um dom 
do coração de Deus, o grande Pastor do rebanho 
que, sempre, com solicitude paterna, cuida das suas 
ovelhas, procura as que andam perdidas, reconduz 
as tresmalhadas, trata das que estão feridas e doen-
tes e vigia sobre as que estão gordas e fortes (cf Ez 
34, 11-16).

(continua no próximo número)

Publicação de catecismo de adultos 
de inspiração catecumenal
O Secretariado da Coordenação Pastoral, da diocese 
de Coimbra, acaba de publicar o livro de “Catequese 
de Adultos de inspiração catecumenal”.  Este Catecis-
mo, o primeiro de uma série 
de volumes tem como sub-tí-
tulo:” A Busca do Deus Vivo”. 
Esta publicação insere-se 
dentro da proposta de cate-
quese para adultos feita no 
plano de pastoral diocesano 
e quer ser um instrumento 
para uma vivência cada vez 
maior da fé, num encontro 
cada vez mais profundo com 
o Senhor Jesus Cristo. Em 
Pombal, será instrumento 
de trabalho para grupos de 
adultos, a partir do próximo 
ano pastoral.

Festa da Palavra
na Capela de Ponte de Assamaça
No passado domingo, dia 19 de Janeiro, realizou-se a 
Festa da Palavra do grupo do 4º ano de Catequese, na 
Capela de Ponte de Assamaça. As seis crianças que 

fazem parte do grupo ficaram muito felizes por terem 
recebido a Bíblia. Estas crianças já começaram a ter 
contacto com a Palavra de Deus e foram desafiadas 
para que a vivam com todos os ensinamentos que 
Ela nos propõe, para serem mais felizes, crescerem 
na vida com os olhos mais postos em Jesus Cristo e 
nos outros. O Sr. Pe. Américo presidiu à Eucaristia e 
deu ânimo a este grupo de crianças, a outros grupos 
de catequese presentes, aos catequistas e a toda a 
assembleia.

Ilídio Gonçalves
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Pombal celebrou Santo Amaro
A tradição continua a ser o que era em Pombal e nem a chuva 
dissuadiu a vontade de centenas de devotos de Santo Ama-
ro de acompanhar a Procissão entre a Igreja do Cardal e a 
Capelinha erguida em honra deste discípulo de São Bento. 
A Capelinha foi construída junto ao castelo de Pombal, a 
cerca de um quilómetro da Igreja do Cardal. O santo celebra-
se anualmente a 15 de Janeiro. Em Pombal, a devoção é 
grande e todos os anos um grupo de cidadãos organiza um 
arraial popular. A Eucaristia Solene seguida de Procissão é 
o momento mais importante destas festas e reúne sempre 
uma grande multidão de devotos. A organização é entregue 
a grupos de cidadãos que se juntam por esta ocasião. As 
duas últimas edições foram organizadas pelos comerciantes 
da cidade. No próximo ano, a organização regressa às mãos 
da “Irmandade do Santo Amaro”. Trata-se de um grupo de 
jovens do concelho que se reúne com o objectivo de manter 
viva esta tradição. O mesmo grupo já organizou a festa há 
seis anos e, depois, repetiu a experiência no ano seguinte. A 
devoção da comunidade de Pombal pelo Santo Amaro é an-
tiga. A ele estão associados vários milagres nomeadamente 
a cura de doenças relacionadas com os ossos. Mas afinal 
quem é este santo? Na celebração da Eucaristia, o Pe. João 
Paulo Vaz lembrou o testemunho de fé que caracterizou a 
vida de Santo Amaro, discípulo de São Bento. A confiança 
que o mestre depositava nele era tão grande que lhe confiou 
a dinamização da Ordem em França. O silêncio e a oração 
são duas das principais características deste membro da Or-
dem Beneditina. Mas, “como é que se pode Evangelizar no 
silêncio e na oração?”, questionou o Pe. João Paulo. E a res-
posta é simples: “É nesse silêncio que nos encontramos com 
Cristo”. O Pe. João Paulo esclareceu que a experiência da 
santidade é um dom e só se consegue chegar a este patamar 
quem vive em intimidade com Cristo. No silêncio e na oração 
encontramos as respostas às nossas dúvidas e o caminho 
da nossa salvação.

“A celebração do Mistério Cristão” analisado na formação de adultos

26 Janeiro 2014

A formação de adultos, a decorrer no Salão Paroquial 
de Pombal desde o passado mês de outubro, iniciou, 
na semana passada, uma nova temática: “A celebra-
ção do Mistério Cristão”. Du-
rante as primeiras 10 sessões, 
os formandos estudaram em 
pormenor o tema da “Profis-
são da Fé” e, concretamente, 
o símbolo da Fé: o Credo. 
Nesta segunda fase, o Pe. 
João Paulo Vaz irá incidir na 
temática da liturgia, dos sacra-
mentos e, especialmente, da 
celebração da Eucaristia, na 
sua importância e nos vários 
momentos que a compõe. Na 
primeira aula deste semestre, os formandos perceber-
am melhor o porquê da Liturgia. A palavra “liturgia” si-
gnifica “obra pública”, “serviço por parte dele em favor 

do povo”. No novo Testamento, o termo é usado, não 
só para designar o culto divino, mas também o anúncio 
do Evangelho e a caridade em acto. Na celebração, 

a Igreja é serva, à imagem do 
seu Senhor, o único “Liturgo”, 
participando no seu sacerdó-
cio (culto) profético (anúncio) 
e real (serviço da caridade). 
O Pe. João Paulo destacou, 
ainda, o facto da “Liturgia” 
ser uma obra da Santíssima 
Trindade: o Pai (fonte e fim 
da liturgia), a acção de Jesus 
Cristo e o Espirito Santo. A 
formação de adultos está a 
decorrer até ao próximo mês 

de Junho, no Salão Paroquial de Pombal. Esta acção 
é alargada a todo o Arciprestado e decorre às quartas-
feiras, entre as 21h00 e as 22h30.
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III Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Is. 8, 23b – 9, 3)
Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de 
Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de 
glória o caminho do mar, o Além do Jordão, a Galileia 
dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma 
grande luz; para aqueles que habitavam nas sombras 
da morte uma luz se levantou. Multiplicastes a sua 
alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam 
na vossa presença, como os que se alegram no tempo 
da colheita, como exultam os que repartem despojos. 
Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que 
pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os 
ombros e o bastão do opressor.

Comentário
No Evangelho deste dia, cita-se esta passagem de Isaías 
que hoje serve de primeira leitura. Refere-se ela à Galileia, 
terra de Zabulão e de Neftali, a província mais ao norte de 
Israel. O profeta anuncia-lhe hoje melhores dias, depois 
do tempo de exílio. As trevas do momento presente 
transformar-se-ão em luz e a alegria reinará de novo depois 
da humilhação. A profecia terá um dia a sua realização 
perfeita, quando Jesus por aí começar o seu ministério 
público, como o Evangelho de hoje irá proclamar.

Segunda leitura (1 Cor. 1, 10-13.17)
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que faleis todos a mesma linguagem e que não 
haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos, 
no mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus 
irmãos, pela gente de Cloé, que há divisões entre vós, 
que há entre vós quem diga: «Eu sou de Paulo», «eu de 
Apolo», «eu de Pedro», «eu de Cristo». Estará Cristo 
dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi 
em nome de Paulo que recebestes o Baptismo? Na 
verdade, Cristo não me enviou para baptizar, mas para 
anunciar o Evangelho; não, porém, com sabedoria de 
palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo.

Comentário
O Apóstolo insurge-se contra as divisões que separam 
os membros da Igreja de Corinto, divisões que, no caso 
concreto, assentam até em partidarismos religiosos. E 
apela para as razões profundas da unidade dos cristãos: 
Cristo, crucificado por todos; e só Ele e mais ninguém. Os 
mensageiros do Evangelho são apenas instrumentos d’Ele 
junto dos irmãos.

Leitura do Evangelho (Forma breve Mt 4, 12-17)
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora 
preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi 
habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território 
de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta 
Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão e terra 
de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos 
gentios: o povo que vivia nas trevas viu uma grande 
luz; para aqueles que habitavam na sombria região 
da morte uma luz se levantou». Desde então, Jesus 
começou a pregar: «Arrependei-vos, porque está 
próximo o reino dos Céus».

Comentário
A Galileia vai ser o campo da primeira parte do ministério 
público de Jesus. É então que essa província há-de 
presenciar a “grande luz” de que falava a primeira leitura. 
Ele é a luz; foi assim mesmo que um dia Jesus Se 
apresentou. E essa luz começou a iluminar, quando Jesus 
começou a pregar e a chamar os primeiros discípulos. 
Essa sua luz nunca mais se extinguirá: hoje ainda, e até 
ao fim, Ele continua a anunciar o reino de Deus e a chamar 
para ele todos os homens. Assim, a Galileia dos pagãos 
chegará a tornar-se, um dia, na Galileia da Ressurreição: 
“Lá Me vereis”, dirá o Senhor ressuscitado.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 26.Jan | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de Grupos 
Corais (15h30)

:: 28.Jan | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 29.Jan | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 30.Jan | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 30.Jan | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º ano (21h00)

:: 01 e 02.Fev | Quiaios - 2º Turno do Retiro dos 
Crismandos

:: 01.Fev | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 02.Fev | Casalinho - Festa da Sra. da Luz - Eucaristia 
(12h30)

:: 02.Fev | Casal Fernão João - Festa da Sra. da Luz e 
de S. Bras - Eucaristia e Procissão (14h00)
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Uma Paróquia VIVA!


