
Deus no Mundo
Somos felizes, porque somos 
obra do Deus santo, o Deus Amor 
que Se prolonga em nós. Somos 
felizes, porque Deus actua no 
mundo através de nós, homens e 
mulheres que Ele chama e envia 

como testemunhas do Seu amor e do Seu projecto de 
salvação. Somos chamados, então, a viver na proxi-
midade e na comunhão com Deus, assumindo, como 
prioridade, a fidelidade ao projecto de Deus, sem nos 
deixarmos descentrar pelos interesses pessoais ou 
pelos privilégios que buscamos. A missão de ser tes-
temunhas está no prolongamento da própria missão de 
Jesus e consiste em anunciar o Reino e em lutar contra 
tudo o que nos impede de ser felizes, contra tudo o 
que escraviza o homem. Pobreza, simplicidade, humil-
dade e despojamento são atitudes a que somos con-
tinuamente provocados, se queremos ser verdadeiros 
discípulos e testemunhas. Deus far-Se-á presente no 
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mundo, em particular nos Seus filhos, e dependerá 
sempre de nós mostrar, revelar o Seu rosto amoroso. 
É isto que Jesus veio fazer. Se somos de Cristo (se so-
mos cristãos), então, revelaremos o rosto do Pai como 
Jesus revelou. Aqui entram todos os valores evangéli-
cos com que somos continuamente desafiados. Deus 
está no mundo, se eu estiver também, verdadeiramente 
empenhado na sua santificação e no crescimento do 
Reino nas estruturas humanas. É necessário, por isso, 
que eu viva centrado no essencial, que eu lute pela 
minha própria santificação, que eu busque o melhor de 
mim, toda a verdade, com autenticidade, acolhendo o 
que reconheço como vontade de Deus a meu respeito 
e sobre o propósito da minha vida, sobre o meu lu-
gar neste mundo, procurando saber sempre para que 
estou feito. Munido de todas estas “armas”, essa mis-
são de tornar Deus presente no mundo só poderá, de 
facto, ter sucesso e estarei a preparar um lugar junto 
de Deus, para sempre, para mim e para os outros.

fomentem a comunhão e a corresponsabilidade entre 
todas as Paróquias, tais como as Unidades Pastorais 
e as Equipas Fraternas de Dinamização Pastoral, que 
serão a grande prioridade da Diocese de Coimbra para 
o próximo ano.

André Alves

Decorreu, no último Domingo, a Reunião Plenária do 
Conselho Pastoral Arciprestal, no Salão Paroquial 
de Pombal, como órgão de comunhão e representa-
tividade das várias Paróquias do nosso Arciprestado. 
Sob a Presidência do Arcipestre e Pároco de Pombal, 
João Paulo Vaz, o Conselho realizou uma avaliação do 
Plano Pastoral findo, dentro das diretrizes propostas 
pelo actual Plano Pastoral Arciprestal, reconhecendo 
que muitos passos significativos foram dados, no sen-
tido da corresponsabilidade eclesial, como, por exem-
plo, a Assembleia Arciprestal, a Semana de Adoração 
Eucarística e o Encerramento da Visita Pastoral do 
Sr. Bispo, entre muitos outros. Também reconheceu o 
Conselho que muito falta ainda para caminharmos no 
sentido de uma comunhão mais intensa entre todas as 
paróquias, tal como demonstra o facto de menos da 
metade das Paróquias do nosso Arciprestado se terem 
feito representar em Plenário, que funcionou sem a 
presença de um único sacerdote, além do seu presi-
dente. Ficou o desafio, que será abraçado pelo próxi-
mo Plano Pastoral, a ser apresentado em Setembro, 
de promovermos a implementação definitiva e bem es-
truturada da Catequese de Adultos de Inspiração Cate-
cumenal, bem como a reflexão sobre mecanismos que 

Luz e Esperança

“Tem havido um esforço da parte da Diocese de 
comunicar o mais largamente possível a todo o 
povo de Deus a Visão da Diocese, o seu plano, 
objectivos e estratégias. Acreditamos que quanto 
maior for o número de cristãos; padres, religiosos 
e leigos, que percebendo o que se pretende, se 
juntem ao sonho, à visão da Diocese e do seu bis-
po, maior ardor haverá da parte de todos, maior 
paixão e muito mais se conseguirá. «Um sonho 
que sonhes sozinho, não passa de um sonho, um 
sonho que sonhes com outros tornar-se-á realida-
de» é uma frase conhecida de John Lennon, fun-
dador dos Beatles, que repeti este ano em todas 
as assembleias arciprestais.”

Pe. Jorge Silva Santos
Vigário Episcopal para a Cordenação Pastoral
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Reunião dos
Ministros Extraordinários da Palavra
Na passada quinta-feira, dia 2 de Julho, reuniram, pela 
última vez neste ano pastoral, os Ministros Extraordi-
nários da Paróquia de Pombal. Tema de reflexão foi o 
Desafio da Celebração do nosso Plano Pastoral Paro-
quial, focando a questão da oração, da liturgia e dos 
sacramentos na vida desta comunidade. Para além 
disto, foi revista e relembrada a estrutura e momentos 
da Celebração da Palavra, já que os novos Ministros 
Extraordinários da Palavra e Exéquias, a saber, Ar-
mando Silva, Jorge do Canto e Zulmira do Canto, irão 
iniciar funções neste mês de Julho.

Campo de Férias para os Jovens
À semelhança dos anos anteriores, o Secretariado 
Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ) de Coimbra pro-
move um Campo de Férias, para jovens dos 15 aos 18 
anos, de 20 a 26 de Julho. De ano para ano, o número 
tem vindo a crescer, graças à boa vontade dos jovens, 
assim como a preocupação dos párocos em convidar 
estes jovens a desfrutar destes dias. Esta actividade 
pretende proporcionar um clima de diversão, trabalho, 
diálogo, oração, entre outras novidades. E que todos 
vivam num espírito de interajuda, uns com os outros, 
e que cresçam na fé cristã. O Campo de Férias é em 
regime de acampamento, não sendo necessário levar 
tendas. O preço é de 45€. Para mais informações:
http://sdpjcoimbra.net;
Pe. Filipe Diniz - padrediniz@sdpjcoimbra.net.

Confraternização
da Catequese de Adultos

Decorreu, no último Domingo, o almoço de confraterni-
zação da Catequese de Adultos, dos que receberam o 
Crisma e o Baptismo neste ano. O evento teve lugar no 
Parque de Merendas do Cotrofe e contou com a partici-
pação, além dos crismados e seus familiares, também 
do nosso Pároco João Paulo Vaz. Foi um momento de 
grande alegria e comunhão entre todos os participan-
tes, que puderam fazer assim uma verdadeira experi-
ência de partilha, da mesa e da vida, que enriqueceu 
a cada um daqueles que foram agraciados, neste ano, 
com a plenitude do Espírito Santo. O convívio deixou 
ainda a certeza de que este grupo continuará a sua 
caminhada, dentro de uma das várias propostas de for-
mação e vivência cristã que serão apresentadas para 
o próximo ano, demonstrando, com grande entusiamo, 
que o dom da Confirmação foi apenas o início de uma 
longa e fascinante caminhada com Cristo, rumo à ple-
nitude e realização definitiva em Deus.

André Alves

Grupo de Acompanhamento Vocacional
O Grupo de Acompanhamento Vocacional da Paróquia 
de Pombal reuniu, no passado sábado, para avaliação 
do ano e lançamento do próximo. A avaliação foi muito 
positiva e ficou a vontade de continuar este trabalho de 
oração pelas vocações, de acompanhamento dos três 
jovens que fazem a sua caminhada de discernimento 
integrados no pré-seminário e de desafio a tantos ou-
tros, de forma que se possa constituir, na Paróquia, um 
grupo efectivo e alargado de jovens que se disponham 
a caminhar nesse discernimento vocacional. Várias ac-
tividades foram propostas e calendarizadas já, para o 
próximo ano pastoral. O Grupo de Acompanhamento 
Vocacional mantém-se com a mesma equipa: Cândida 
Siva, José Carlos e Cila Rodrigues, João Simões, Pie-
dade Soares e Diácono Pedro Simões.
Sobre o Projecto Vocacional Sacerdotal, visitar:
http://pvsacerdotal-coimbra.weebly.com/
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Reunião dos Leitores
antes de férias

Os Leitores da Paróquia de Pombal vão interromper 
as reuniões mensais, até Outubro, devido ao período 
de férias de Verão. Mas, antes de iniciar as férias, reu-
niram, para abordar um último tema do Plano Pasto-
ral Paroquial: o Desafio da Comunicação. O encontro 
foi presidido pelo nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz. 
Neste tema, o Papa Francisco diz que “o olhar do cren-
te é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo 
sempre irradia no meio da escuridão”. O Papa entende 
que todos somos chamados a crescer como evangeli-
zadores. “Encontrar o modo de comunicar Jesus que 
corresponda à situação em que vivemos (…). Todos 
somos chamados a dar aos outros o testemunho explí-
cito do amor salvífico do Senhor”. No mesmo tema, os 
leitores reflectiram sobre a Igreja “em saída”. O Papa 
entende que os católicos devem “primeirear”, envolver-
se, acompanhar, frutificar e festejar. Na prática, a Igreja 
“em saída” é a comunidade de discípulos missionários 
que “primeireiam” sem medo, que vão ao encontro, que 
procuraram os afastados e chegam às encruzilhadas 
dos caminhos para convidar os excluídos. “Prefiro uma 
Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pe-
las estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e 
a comodidade de se agarrar às próprias seguranças”, 
escreveu o Santo Padre. Também o nosso Bispo en-
tende que “cada um a seu modo e seguindo o seu per-
curso, realiza a missão de viver em Cristo e de levar 
Cristo, Filho de Deus e Salvador aos que ainda não O 
conheceram nem acolheram”. No âmbito da Evange-
lização, o Papa diz que a proposta é viver a um nível 
superior. “Os que mais desfrutam da vida são os que 
deixam a segurança da margem e se apaixonam pela 
missão de comunicar a vida aos demais”. No entanto, 
nunca devemos esquecer que a Evangelização é um 
“primado de Deus, que quis chamar-nos para cooperar 
com Ele e impelir-nos com a força do seu Espírito”. O 
Papa entende que não se pode perseverar numa evan-
gelização cheia de ardor, se não se está convencido, 

por experiência própria, e que não é a mesma coisa ter 
conhecido Jesus ou não O conhecer. “Uma pessoa que 
não está convencida, entusiasmada, segura, enamo-
rada, não convence ninguém”. Estes foram alguns dos 
tópicos abordados pelo nosso Pároco. Os encontros 
recomeçam em Outubro.

900 Portugueses fazem
Voluntariado Missionário
A Fundação Fé e Cooperação divulgou esta semana 
o relatório do voluntariado missionário e informa que 
900 portugueses participam em acções internacionais 
e nacionais, sendo “a maioria estudantes e pessoas 
empregadas”. “No ano de 2015, são cerca de 624 os 
que realizam actividades de voluntariado/missão em 
Portugal. 276 jovens e adultos realizam projetos de vo-

luntariado missionário em países em desenvolvimen-
to”. A Fundação Fé e Cooperação (FEC) revela que os 
principais continentes a receber voluntários são África, 
América do Sul e Central e Ásia recebendo a totali-
dade dos 276 voluntários portugueses internacionais. 
Entre projetos de curta e longa duração, o relatório do 
voluntariado missionário precisa que Moçambique vai 
acolher 74 voluntários enquanto Cabo Verde já aco-
lhe 71; Angola 38; São Tomé e Príncipe 36; o Brasil 
conta com 27; Guiné-Bissau 18 e Timor-Leste recebe 
9. Para além dos países lusófonos, a Bolívia recebe 
dois voluntários e o Perú recebe um. Segundo a FEC, 
a maioria dos 276 voluntários que parte em missão 
são estudantes e pessoas empregadas que dedicam 
a suas férias aos voluntariado e, destes, 54 “repetem a 
experiência e partem de novo”. A faixa etária com mais 
relevo situa-se entre os 18 e os 30 anos e 88% são es-
tudantes, recém-licenciados ou pessoas empregadas 
que dedicam as férias ao “desenvolvimento de projetos 
de voluntariado internacional”. Para projetos de curta 
duração, desde os 15 dias aos seis meses, viajam 249 
pessoas e os restantes 27 voluntários dedicam-se a 
projetos entre sete meses a dois ou mais anos. O re-
latório do voluntariado missionário destaca ainda que 
oito pessoas, “com idades entre os 18 e os 35 anos”, 
deixam o seu emprego e partem este ano para países 
em desenvolvimento. Segundo os dados recolhidos, 
12 pessoas que já se encontravam desempregadas 
também vão dedicar o “seu tempo a experiências de 
voluntariado missionário”. A nível nacional, são 624 jo-
vens e adultos que, em 2015, realizam atividades de 
voluntariado missionário com uma duração variada e 
que é desenvolvido em todas as áreas do país: Maior 
“incidência em Lisboa e Vale do Tejo - 228 voluntários; 
nas Beiras - 89; e no Minho - 76 voluntários”.

Agência Ecclesia
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Primeira leitura (Amós 7, 12-15)
Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a 
Amós: «Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí 
ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continues 
a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o 
templo do reino». Amós respondeu a Amasias: «Eu não 
era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e 
cultivava sicómoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda 
do rebanho e me disse: ‘Vai profetizar ao meu povo de 
Israel’».

Comentário
O Evangelho vai apresentar-nos hoje Jesus a chamar e a 
enviar os doze Apóstolos. Por seu lado esta primeira leitura 
quer fazer-nos compreender, desde já, que o Senhor 
chama e envia como Lhe apraz, quem Ele quer; esse será 
o seu enviado, o seu mensageiro, que é preciso acolher e 
escutar como tal. Por ele, é Deus quem falará. E nenhum 
mal-entendido ou incompreensão podem ser obstáculo à 
presença e à palavra do enviado de Deus.

Segunda leitura (Ef 1, 3-10 :: Forma breve)
Irmãos: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que do alto dos Céus nos abençoou com toda a 
espécie de bênçãos espirituais em Cristo. N’Ele nos 
escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos 
e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença. Ele nos 
predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, 
a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, 
para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre 
nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos 
a redenção e a remissão dos pecados. Segundo a riqueza 
da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, 
com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o 
mistério da sua vontade, o desígnio de benevolência n’Ele 
de antemão estabelecido, para se realizar na plenitude dos 
tempos: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há 
nos Céus e na terra.

Comentário
A epístola aos Efésios, talvez a mais bela de S. 
Paulo, revela-nos o plano de Deus sobre o mundo. A 
contemplação deste plano deslumbrava o Apóstolo, e esse 
deslumbramento, canta-o ele num verdadeiro hino, que 
constitui a leitura de hoje. Esse plano de Deus consiste em 
fazer dos homens seus filhos por Jesus Cristo, e constituir 
Cristo cabeça e centro da unidade de todo o universo.

Leitura do Evangelho (Mc. 6, 7-13)
Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e 
começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre 
os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem 
para o caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, 
nem dinheiro; que fossem calçados com sandálias, e não 
levassem duas túnicas. Disse-lhes também: «Quando 
entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. 
E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os 
habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos 
vossos pés como testemunho contra eles». Os Apóstolos 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 12.Jul | Arroteia - Festa de S. Bento - Missa (15h00)

:: 16.Jul | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

:: 18.Jul | Convívio da Equipa do CPM

:: 18.Jul | Igreja Matriz - Casamento e Baptismo (16h00)

:: 18.Jul | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h30)

:: 19.Jul | Igreja do Cardal - Nomeação dos novos 
Acólitos (10h30)
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Esperança partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos 
demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-
nos.

Comentário
A missão dos Apóstolos é puro dom do Senhor; Ele escolhe 
os que quer, e envia-os a anunciar uma mensagem de 
salvação que vem d’Ele, o Salvador. E de tal maneira eles 
anunciam uma mensagem que não é sua, mas de Jesus, 
que não deverão ir apoiados em seguranças humanas, 
mas somente no dom do Senhor que os envia.
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