
O novo Ano Pastoral 
na nossa Paróquia
Estamos a iniciar um novo Ano 
Pastoral, o segundo ano do Plano 
Pastoral Diocesano, definido na 
linha da renovação das estru-
turas, do encontro pessoal com 
Cristo, na senda de um discipulado claramente mis-
sionário, relembrando ou implementando um verda-
deiro sentido de pertença eclesial e efectivando uma 
comunhão eclesial e corresponsabilidade pastoral ine-
quívocas. A Paróquia de Pombal continua a assumir, 
nas suas fundamentações, objectivos, orientações, 
estratégias e actividades, a Missão, a Visão e os Ob-
jectivos definidos para este triénio, em toda a Diocese. 
A Paróquia de Pombal assume comprometidamente o 
Plano Pastoral Diocesano. “Alicerçados em Cristo, for-
mamos uma comunidade de discípulos para o anúncio 
do Evangelho” é o mote para este segundo ano do 
Plano Diocesano, que assumimos no Plano Pastoral 
Paroquial. “Vinde após Mim”, “Fazei discípulos de to-
dos os povos”, “Perfil da comunidade de discípulos”, 
”Urgência da formação de comunidades de discípulos” 
e “Caminhos para a formação de comunidades de 
discípulos” são temas da Nota Pastoral do Bispo de 
Coimbra para este Ano Pastoral 2014-2015 e áreas 
de incidência para a pastoral deste ano. Grande sa-
tisfação nos deixa a grande proximidade, nas funda-
mentações, ideias e desafios, que existe entre o nosso 
Plano Pastoral Diocesano e a Exortação Apostólica 
“Evangelii Gaudium”, do Papa Francisco. Trata-se de 
um documento que nos traz uma lufada de ar fresco 
nas propostas e desafios para a Igreja, hoje, e que 
relança o sentido da responsabilidade, do compro-
misso, da esperança e da alegria, sempre a partir do 
Evangelho. Teremos, neste ano, como documento de 
apoio ao nosso Plano Pastoral, esta Exortação, que 
procuraremos também conhecer e estudar, em espe-
cial nos grupos e encontros de formação, nos grupos 
de vida, nos grupos de partilha, entre outros. O Plano 
Pastoral Paroquial, para este ano, define estratégias 
e propõe actividades que garantam o crescimento 
espiritual da comunidade e respondam aos desafios 
paroquiais, arciprestais e diocesanos. São seis os 
grandes desafios pastorais para este ano: o desafio da 
CARIDADE; o desafio do CONHECIMENTO; o desafio 
da CONVICÇÃO; o desafio da COMUNHÃO; o desafio 
da COMUNICAÇÃO; e o desafio da CELEBRAÇÃO. 
Os “seis cês”. Peçamos a Deus que nos acompanhe e 
nos ajude a ser verdadeira comunidade de discípulos 
que vive do Evangelho e o anuncia.

Pe. João Paulo Vaz

Obrigado, Pe. João Paulo
(Lido na Eucaristia das 10h30, no passado domingo)

“O tempo passa 
a correr e hoje é 
mais um dia des-
sa passagem. (...) 
Particularmente 
hoje, a comuni-
dade paroquial 
de Pombal vive 
um desses dias 
bem recheados de aspectos muito relevantes e ani-
madores, de continuidade na caminhada cristã, ao en-
contro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para além da 
nossa Missa dominical, tivemos a alegria de partilhar 
o envio destes destemidos catequistas, que vão ajudar 
a tratar da seara, onde os trabalhadores continuam a 
ser poucos. Com a mesma determinação, fomos pre-
senteados com a apresentação de Pedro Simões, que 
Deus quis dotar-nos com o dom do acolhimento, nesta 
sua caminhada pré-sacerdotal. (...)  A comunidade 
desta Paróquia de Pombal fica-lhe grata por querer 
caminhar connosco e promete-lhe que vamos pedir ao 
nosso Deus, nas nossas orações, que o ilumine e rea-
lize com a sua ordenação. E, a coroar este dia grande 
para a nossa comunidade paroquial, queremos afirmar 
que louvamos o nosso Deus por esta graça concedida 
de termos connosco o Rev. Pe. João Paulo Vaz. Com-
pleta, no dia 23 de Setembro, dois anos que se mudou 
para Pombal, como nosso pároco, como nosso bom 
pastor. (...)  Hoje, reafirmamo-nos, dizendo-lhe, com 
toda a sinceridade, por tudo o que nos tem servido 
e dado: Obrigado, Pe. João Paulo. Apesar da nossa 
pequenez e simplicidade, (...) iremos continuar a pedir 
a Deus que o enriqueça e ilumine sempre, no anúncio 
evangélico, que lhe é peculiar. Obrigado, aos dois, por 
estarem connosco (...).”
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Alicerçados em Cristo,

formamos comunidades de discípulos
para o anúncio do Evangelho.



Capela dos Vicentes já tem Sacrário
No passado dia 15 de Agosto, dia de N. Sra. da Assun-
ção e dia de festa na aldeia, o Pe. João Paulo Vaz, pre-
sidiu à cerimónia de bênção do Sacrário da Capela dos 
Vicentes. Este gesto altera por completo a vida desta 
comunidade. A vida da comunidade mudou. Os fiéis 
passam a visitar o Senhor, agora ali presente no San-
tíssimo Sacramento. Desde o dia 15 de Agosto que as 

pessoas ganha-
ram o hábito de 
passar alguns 
momentos do 
dia na Capela, 
para fazer as 
suas orações 
diárias. O grupo 
coral também al-

terou os seus hábitos. Os habituais ensaios semanais 
deixaram de ser apenas simples ensaios. Agora, os pri-
meiros minutos do encontro semanal são dirigidos ao 
Senhor ali presente. Mas, a mudança de hábitos ainda 
está em marcha e é intenção da Comissão da Capela e 
dos catequistas criar grupos de oração permanente ao 
domingo. O objectivo é transmitir aos mais novos a im-
portância que um Sacrário tem na vida comunitária dos 
discípulos de Cristo. O sonho de colocar um Sacrário 
na Capela dos Vicentes era antigo, muito antigo, e co-
nheceu vários avanços e recuos, até que, há um ano, 
o Pe. João Paulo Vaz pegou no processo e prometeu 
ajudar esta comunidade a concretizar o seu sonho. A 
autorização chegou em Julho deste ano. Foi uma luta 
contra o tempo. A Comissão da Capela deslocou-se a 
Fátima, para adquirir o tão valioso espaço que serve de 
Tabernáculo do Senhor, arranjou um pedreiro, a pedra 
que serve de suporte ao Sacrário e, com o esforço de 
todos, foi possível assistir ao grande momento aguar-
dado pela comunidade. Os custos com a aquisição do 
Sacrário e todas as obras envolventes ultrapassaram 
os 1.400 euros e foram suportadas pela tesouraria da 
Capela e donativos da comunidade dos Vicentes.

Gilberto Neves
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Pedro Simões… servo de Deus na 
Paróquia de Pombal
O Pe. João Paulo Vaz sonhou com um colega e a 
resposta chama-se Pedro Simões. O jovem semina-
rista terminou o curso de Teologia, no final de Junho, 
e prepara-se, neste momento, para o Sacramento 
da Ordem. Durante este período de tempo e, queira 
Deus, no tempo que vier, irá viver com a comunidade 
de Pombal. Pedro Simões, de 26 anos de idade, natu-
ral de Barcouço, concelho da Mealhada, mudou-se de 
malas e bagagens, na semana passada, e já se sente 
em “casa”, como o próprio testemunhou, no domingo 
passado, durante a sua apresentação pública à comu-
nidade paroquial de Pombal. Irá viver com o Pe. João 
Paulo e auxiliar em todas as actividades que lhe forem 
confiadas. O jovem finalista iniciou a sua caminhada de 
fé como acólito. A presença do Senhor no Altar, “ali tão 
perto”, tocava o seu coração. A intimidade com o Cristo 
no Altar foi crescendo, até que um dia pediu ajuda ao 
seu pároco. O 
sacerdote orien-
tou-o e Pedro 
Simões passou 
a frequentar as 
formações men-
sais de que a 
Diocese dispõe, 
ao serviço dos 
pré-seminaristas. O seu primeiro orientador foi o Pe. 
Nuno Santos, natural de Almagreira. A sua aproxima-
ção a Cristo aumentou, até que chegou o 12º ano. E 
agora? Ainda se inscreveu no ensino superior, como 
qualquer jovem da sua idade que sonha com uma car-
reira académica, mas o seu amor por Deus falou mais 
alto e acabou por seguir a vida religiosa. Passou pelo 
Seminário de Coimbra e os dois últimos anos viveu-os 
no Seminário Maior do Porto. Hoje, está em Pombal, 
para aprender com a nossa comunidade como é que 
pode servir o Deus que um dia o chamou para uma 
missão tão especial e bonita: o presbiterado.

Catequistas preparam novo ano
Os jovens e crianças inscritos nos Centros de Cate-
quese da Paróquia de Pombal iniciam, hoje, mais uma 
caminhada no seu percurso de amadurecimento da 
fé e dos seus conhecimentos sobre os ensinamentos 
que Jesus Cristo nos deixou. Para que este percurso 
seja um sucesso, a Paróquia de Pombal conta com a 
colaboração de mais de 150 catequistas, para um nú-
mero de cerca de 1300 catequizandos inscritos. Estes 
mensageiros da Palavra de Deus já foram enviados 
pelo Pe. João Paulo Vaz a ensinar a Boa Nova, mas, 
dois dias antes, reuniram com o pároco para acertar 
algumas agulhas, principalmente, as novidades que 
serão introduzidas durante o novo Ano Pastoral. E a 
grande surpresa deste ano chama-se: “Caderneta Ofi-
cial de Cromos”, que acompanha a participação dos 
catequizandos e respectivos pais nas actividades e 
celebrações. As crianças e jovens catequizandos irão 

receber uma caderneta, correspondente ao ano cate-
quético que estão a frequentar, onde irão colecionar 
os seus próprios “cromos”. Na prática, sempre que um 
catequizando vai à catequese recebe o autocolante 
correspondente. A participação nas Eucaristias e nas 
celebrações penitenciais mantém-se e também entra 
na caderneta, assim como a própria participação dos 
pais nas reuniões que lhe são destinadas. No final do 
ano, o catequizando irá apresentar a respectiva cader-
neta e, por ela, será decidido, consoante a assiduidade 
de cada um, se passa para o ano seguinte ou é reti-
do no mesmo ano. No final do encontro, o Pe. João 
Paulo Vaz voltou a sublinhar a importância da Euca-
ristia: “Não há catequese sem Eucaristia”. E lembrou 
que é necessário manter os pais informados sobre as 
faltas dos filhos e tudo o que se vai passando durante 
o tempo que passam com as crianças e jovens cate-
quizandos.



Festas da Charneca unem fiéis
Agosto é por tradição um mês de festas. A maioria das 
pessoas têm férias e os nossos emigrantes vêm matar 
saudades. Na Charneca, no feriado do dia 15 de Ago-
sto, realiza-se a maior festa da Capela, com Missa e 
Procissão pelas ruas, com os andores de bolos e as 
imagens dos Santos, nos andores enfeitados a pre-
ceito. A festa deste ano durou 3 dias, com muita ani-
mação até de madrugada, com bons artistas e o fogo 
de artifício foi bonito. À Comissão que realizou a festa e 
a todos os que ajudaram, quer na festa, quer na Procis-
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“Ide e anunciai a Boa Nova”
“O desafio que Jesus nos faz de ir e anunciar o Evan-
gelho pede uma resposta, resposta que tem que ser 
dada com os lábios, com o coração e com a vida”. Foi 

com estas palavras que os cerca de 150 catequistas 
da Paróquia de Pombal responderam ao chamamento 
que o Senhor lhes fez de anunciar o Evangelho às cri-
anças e jovens de toda a Paróquia. Estes catequistas 
serão responsáveis pelo aprofundamento da fé dos 
cerca de 1300 crianças e adolescentes residentes na 
cidade de Pombal e lugares da Paróquia, num total 
de 14 Centros de Catequese. A cerimónia de “Envio 

Conselho Pastoral Paroquial aprovou plano de actividades
O Conselho Pastoral Paroquial de Pombal aprovou, 
no passado domingo, o Plano Pastoral e Calendário 
de Actividades para o novo Ano Pastoral, cujo início 
está previsto, em toda a Diocese, para o dia 5 de ou-
tubro, em Coimbra. A cerimónia de 
abertura será presidida pelo nosso 
bispo seguida de celebração da Eu-
caristia, na Sé Nova, em Coimbra, 
às 17h00. O encontro de domingo 
passado reuniu os representantes 
dos movimentos e serviços pasto-
rais, assim como os representantes 
das Capelas. Foi um encontro que serviu para aprovar 
as actividades propostas na reunião de Julho passado. 
A comunidade paroquial irá responder a seis desafios: 
o desafio da caridade, do conhecimento, da convicção, 
da comunhão, da comunicação e da celebração. Os 
seis desafios estão fundamentados no Plano Pastoral 
Diocesano, na Carta Pastoral do nosso bispo para o 
Plano Diocesano e na Exortação Apostólica do Papa 
Francisco “Evangelii Gaudium”. É com o pensamento 
na Exortação Apostólica do nosso Papa que a Paróquia 
de Pombal se prepara para trabalhar, durante este ano, 
em criar uma verdadeira comunidade de discípulos 

para o anúncio do Evangelho. Para isso, é essencial o 
compromisso e o testemunho de vida de cada membro 
da nossa comunidade local. Também o nosso Bispo, 
D. Virgílio do Nascimento Antunes, através do Plano 

Pastoral para o triénio 2013-2016, 
lembra que “somos uma comuni-
dade que foi congregada pela fé e 
pelo baptismo e essa fé vivida no 
quotidiano é o primeiro testemunho 
que somos chamados a dar para 
que o mundo creia”. No domingo 
passado, o Pe. João Paulo Vaz 

anunciou a presença do nosso Bispo já no próximo dia 
15 de Outubro, em Pombal, para fazer uma pequena 
avaliação do Plano Pastoral. A reunião está agendada 
para as 21h, no auditório da Biblioteca Municipal e é 
aberto a todas as forças vivas da comunidade paro-
quial. D. Virgílio deverá regressar a Pombal, a 6 de 
Janeiro, para presidir a um encontro inicial da Leccio 
Divina preparatório da Visita Pastoral, programada 
para Fevereiro (12 a 15 e 19 a 22). Para todas estas 
actividades o Pe. João Paulo Vaz apelou à participação 
e máximo envolvimento de todos, porque só assim é 
possível crescer enquanto comunidade paroquial.

dos Catequistas” realizou-se no domingo passado, du-
rante a celebração da Eucaristia da Igreja do Cardal, e 
aos catequistas foi dito pelo pároco: “Sois chamados 
a uma missão que toca todo o vosso ser e a vossa 
acção. Como São Paulo, deveis sentir dentro de vós 
aquele impulso que o levou a dizer: ‘ai de mim se não 
evangelizar’.” Mas, a celebração de domingo passado 
não foi uma cerimónia qualquer. Foi feita também a 
apresentação de Pedro Simões à comunidade, que 
ficará a servir esta comunidade, preparando-se para 
receber o Sacramento da Ordem.. Paralelamente e a 
encerrar este momento alto da celebração de domingo 
passado: a justa e sentida homenagem da comunidade 
ao Pe. João Paulo Vaz. O sacerdote completou, du-
rante esta semana, dois anos de serviço na Paróquia 
de Pombal. Em pouco tempo, os resultados são bem 
visíveis e reconhecidos por todos, pela dinâmica que 
imprimiu. A comunidade agradeceu-lhe publicamente, 
durante uma emocionante homenagem, que fez soltar 
algumas lágrimas do rosto de muitos dos colabora-
dores do pároco de Pombal.

são, quer nos ar-
ranjos e enfeites, 
muito obrigado 
e um bem-haja 
para todos. Para 
a Comissão no-
meada para o 
próximo ano, 
que o Senhor os 
ilumine e ajude.

António Venâncio



28 de Setembro de 2014
Domingo XXVI do Tempo Comum

Primeira leitura (Ez. 18, 25-28)
Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A maneira de proceder 
do Senhor não é justa’. Escutai, casa de Israel: Será a 
minha maneira de proceder que não é justa? Não será 
antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando 
o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, 
morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador 
se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito 
e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e 
renunciar às faltas que tiver cometido, há-de viver e não 
morrerá».

Comentário
A liturgia da palavra deste domingo vai insistir na 
sinceridade profunda do coração e na resposta autêntica 
e prática que ele dá ou não à palavra de Deus. A todo o 
momento, logo que o homem se converter a essa palavra e 
por ela orientar a sua vida, logo o Senhor o acolherá. Deus 
não é de vinganças; é sim salvador.

Segunda leitura (Filip. 2, 1-11)
Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto 
na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, 
alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então 
completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos 
sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só 
coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória; 
mas, com humildade, considerai os outros superiores a vós 
mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, 
mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos 
sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de 
condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de 
servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à 
morte, e morte de cruz. Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu 
um nome que está acima de todos os nomes, para que ao 
nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos 
abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai.

Comentário
Para incutir nos cristãos sentimentos de união e de perdão 
mútuo, S. Paulo não encontra melhor maneira do que 
lembrar-lhes os sentimentos de Jesus Cristo, manifestados 
na sua Paixão. A leitura é, na segunda parte, um verdadeiro 
hino pascal, talvez mesmo um hino das primeiras gerações 
cristãs para celebrar o mistério pascal do Senhor, incluído 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 30.Set | Centro Paroquial - Abertura da Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 01.Out | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral (21h00)

:: 02.Out | Salão Paroquial - Reunião Geral dos 
Ministros Extraordinários (21h30)

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

:: 04.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 04.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (22h00)

:: 05.Out | Sé Nova, Coimbra - Eucaristia Solene de 
Abertura do Ano Pastoral (19h30)
(aberta a toda a comunidade diocesana)
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depois por S. Paulo nesta sua carta. É uma passagem da 
Sagrada Escritura que não pode ser ignorada pelo comum 
dos cristãos.

Leitura do Evangelho (Mt. 21, 28-32)
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes 
e aos anciãos do povo: «Que vos parece? Um homem tinha 
dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje 
trabalhar na vinha’. Mas ele respondeu-lhe: ‘Não quero’. 
Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao 
segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: 
‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez 
a vontade ao pai?». Eles responderam-Lhe: «O primeiro». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os publicanos e 
as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de 
Deus. João Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho 
da justiça, e não acreditastes nele; mas os publicanos e as 
mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, 
não vos arrependestes, acreditando nele».

Comentário
Enquanto a palavra de Deus não descer ao coração do 
homem e o tocar e o converter, não são as palavras, 
mesmo santas, que lhe saem da boca que o fazem 
entrar no reino de Deus. Mas, logo que o coração estiver 
convertido e voltado para Deus, logo o Senhor o acolhe e o 
recebe como um pai. É que os caminhos de Deus não são 
como os dos homens.


