
Corresponsáveis 
Inicia-se, hoje, na nossa Diocese, 
o novo Ano Pastoral. “Comunidade 
de Discípulos Corresponsáveis” é 
o tema definido para este ano, na 
sequência do Plano Pastoral Dio-
cesano, que assumimos também, 

como Paróquia. Este ano, somos convidados, nos nos-
sos planos, estratégias e acções, a desenvolver um 
sentido mais consciente da nossa perteça à Igreja e 
a viver a corresponsabilidade pastoral. Se, como nos 
foi proposto nos dois anos anteriores, fazemos um en-
contro pessoal com Cristo e nos sentimos discípulos 
missionários, isto traz consigo uma maior capacidade 
de assumir a Igreja como a “nossa casa”, sentindo-nos 
parte dela e dando nela a nossa medida, de uma forma 
responsável. E, como nunca estamos sozinhos nesta 
identidade, o resultado será uma comunhão efectiva 
na responsabilidade. Nenhum de nós poderá sentir 
que não tem lugar - Deus nos dá sempre, em Cristo, 
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um lugar na Igreja e na história da salvação - ou pensar 
que nada tem para dar ou fazer. Estamos a ser, hoje, 
continuamente desafiados a sentir que somos parte 
viva deste “edifício” e que temos algo a dar ou a fazer, 
porque a graça de Deus nos preparou para isso. Não é 
mérito nosso e os dons não nasceram de nós - foram-
nos dados. E foi assim, porque não há vida sem um 
propósito, sem uma missão. A graça de Deus é activa 
e não algo que desce sobre nós e estagna. Dar a nos-
sa medida, tornarmo-nos responsáveis por aquilo ou 
aqueles que integram a nossa existência é um cami-
nho, uma obrigação, um direito e uma forma de estar à 
maneira d’Aquele em quem pomos a nossa confiança. 
Não tenhamos medo de engrandecer a nossa vida com 
o dom de Deus manifestado. Não tenhamos medo de 
anunciar e ser Igreja de Cristo. Não tenhamos receio 
algum do que nos é pedido. Deus é o fundamento da 
nossa pertença eclesial e da nossa corresponsabili-
dade. Só pode correr bem. Deus está por nós.

para essa tarefa, mas isso não passa de uma desculpa, 
porque qualquer um de nós recebe a força do Espirito 
Santo no baptismo. Mas, o medo da incapacidade de 
anunciar não é o único inimigo dos cristãos. O receio 
da reacção da sociedade também nos impede de avan-
çar, remetendo-nos ao silêncio. Um erro que devemos 
ultrapassar através da confiança que depositamos em 
Deus. Por último, o medo da sombra, ou seja, o medo 
de perder o protagonismo. Uma atitude que o nosso 
pároco considera errada e espera que seja erradicada 
da Igreja. Mas, as dificuldades dos catequistas são ou-
tras e surgem, por vezes, das famílias dos catequizan-
dos. Quando estes não querem aprender e a família se 
demite das suas obrigações, as dificuldades surgem 
e são difíceis de ultrapassar. Mas, quando acontece 
o contrário, tem um sabor muito especial e é grati-
ficante para 
toda a co-
munidade. A 
Catequese 
inicia hoje e 
encerra no 
próximo mês 
de Junho.

Viver como uma verdadeira comunidade. O pedido tem 
a assinatura do nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, e foi 
endereçada a toda a comunidade paroquial de Pombal, 
principalmente, aos catequistas, que, no domingo pas-
sado, foram enviados a profetizar, durante o próximo 
ano catequético. O envio dos catequistas é uma das 
solenidades que marca o início de mais um ano de for-

mação espiri-
tual das nos-
sas crianças e 
adolescentes. 
Apesar dos 
160 cristãos 
d i spon í ve i s 
para abraçar 

esta difícil tarefa, sempre faltam operários para este 
trabalho. Um trabalho que pode ser assumido por 
qualquer cristão, porque qualquer um de nós tem “o de-
ver e o direito, em Cristo, de ser profeta”. Para o nosso 
pároco, nós temos a obrigação de profetizar e anunciar 
o Evangelho. “Devemos viver o sentimento de Deus 
nas nossas manifestações”. E, sobretudo, provocar 
os irmãos e conduzi-los no caminho da fé. Por vezes, 
somos tentados a dizer que não somos competentes 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Plenário do Conselho Pastoral Paroquial
Decorreu, no passado Domingo, mais uma Sessão 
Plenária do Conselho Pastoral Paroquial, para organi-
zação e arranque do novo Ano Pastoral, onde estive-
ram presentes os responsáveis dos vários grupos, mo-
vimentos e Capelas da nossa comunidade. A reunião, 
com excelente afluência e muito participada, decorreu 
num ambiente fraterno e sereno, onde foram apresen-
tadas as principais linhas de força para o ano 2015-
2016, de acordo com as Fundamentações e Estraté-
gias do atual Plano Pastoral Paroquial, que entra agora 
no seu segundo ano de execução. A agenda abordou 
os temas fundamentais do último Plenário e ainda ou-
tros, tais como a formação das Unidades Pastorais, a 
Catequese de Adultos de Inspiração Catecumenal, no-
vas propostas formativas e de espiritualidade e ainda 
os vários eventos diocesanos, dentre os quais se des-
taca o que diz respeito ao Jubileu da Misericórdia, com 
diversas propostas e atividades, que deverão marcar a 
diferença na vivência da fé e da comunhão eclesial da 
nossa Paróquia, nesta feliz iniciativa do Papa Francis-
co. Finalmente, ficou a certeza de que a Paróquia de 
Pombal se encontra a trilhar o bom caminho, verifican-
do-se sedimentadas e consolidadas, entre nós, mui-
tas das novas iniciativas e mudanças introduzidas ao 
longo dos últimos três anos, considerando-se, ainda, 
que a Paróquia de Pombal se encontra cada vez mais 
activa, dinâmica e corresponsável, respirando um bom 
clima pastoral, com uma vivência mais profunda da fé, 
de modo que resplandeça cada vez mais como autênti-
ca comunidade de discípulos que anuncia o Evangelho 
como encontro pessoal com Cristo, único Salvador, e 
com a sua Igreja.

André Alves

Catequistas preparam novo ano
Os catequistas da Paróquia de Pombal reuniram, na 
semana passada, com o nosso pároco, para preparar 
o novo ano catequético que hoje inicia. O encontro ser-
viu para aprofundar algumas das ideias-chave que irão 
marcar o próximo ano catequético, como fomentar a 
corresponsabilidade (segundo as orientações da Dio-
cese de Coimbra) e o pedido do Papa Francisco de ce-
lebrarmos o Ano Santo da Misericórdia. Durante este 
ano, os catequistas devem passar uma mensagem de 

misericórdia e de graça. “Devemos procurar ser o rosto 
da misericórdia”, pediu o nosso pároco. Para isso, o 
Pe. João Paulo sugeriu que todas as sessões iniciem 
com uma referência ao Jubileu da Misericórdia: um 
gesto, uma oração, algo que lembre o pedido do Santo 
Padre. Mas, mais importante que passar a mensagem 
aos catequizandos, assumir a misericórdia como uma 
prática diária, através do nosso próprio exemplo. Este 
ano ficará marcado com o alargamento da Escola Pa-
roquial de Pais ao 2º Sector. Os pais das crianças do 
4º ao 6º anos serão convidados a “regressar à Cate-
quese”, para conhecer a formação que será ministra-
da aos filhos. Nesta reunião, ainda houve lugar para o 
aprofundamento da fé, através da reflexão bíblica da 
“Oração Sacerdotal de Jesus” (Jo. 17), do Evangelho 
segundo São João. Este belíssimo texto que o Após-
tolo João nos deixou é uma oração de intercessão de 
Cristo-mediador e também por referir a oferta da Sua 
vida em sacrifício. Corresponde aos sentimentos mais 
profundos do coração de Jesus, no momento da Sua 
partida para junto do Pai. Mas, antes de partir, Cristo 
suplica pela santificação dos discípulos, em ordem ao 
seu envio ao mundo. Também os catequistas, em co-
munidade, são enviados a proclamar o Evangelho que 
Cristo nos deixou.

INÍCIO EM OUTUBRO DE 2015

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADE
DE DISCÍPULOS

CORRESPONSÁVEIS
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Bispo de Coimbra no encerramento da 
Visita da Imagem Peregrina
O Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, presidiu à 
cerimónia de encerramento da Visita da Imagem Pe-
regrina de N. Sra. de Fátima ao Arciprestado de Pom-

bal. Recebido 
por um “mar” 
de fiéis, D. 
Virgílio Antu-
nes, recordou, 
mais uma vez, 
a importância 
de Maria para 
Igreja e a de-
voção mariana 

que o nosso País desenvolveu, ao longo de todo um 
século. Lembrar o centenário das aparições de Fátima 
é lembrar-nos dos momentos dramáticos que o mundo 
vivia na época, com a 1ª Guerra Mundial. Mas, o con-
flito não era o único drama vivido pelos cristãos. A sua 
fé por Deus estava a ser colocada em causa. Na época 
surgiram muitos movimentos que colocavam em causa 
toda a tradição católica e muitos afirmavam-se pela ne-

gação a Deus. E foi neste cenário que Maria apareceu 
a três crianças. A “Senhora mais brilhante que o sol”, 
como os videntes designaram, falou do amor de Deus 
pelos homens. “Há sempre soluções e saídas se nos 
deixarmos conduzir pela cruz”, lembrou D. Virgílio. As 
aparições de Fátima surgem num momento histórico 
de condições extremas e a humanidade pensava que 
era omnipotente… Mas, afinal, não era e continua a 
não ser. A humanidade precisa da intervenção de Deus 
e Maria veio lembrar que Ela pode interceder por nós 
junto do Filho. Recorde-se que foi o próprio Jesus 
que, momentos 
antes de partir 
para junto do 
Pai, nos disse, 
através da en-
trega da Mãe a 
João, que Ela 
seria, afinal, 
Mãe da Igreja e 
Mãe de toda a Humanidade. E, como qualquer mãe, 
Ela só quer o melhor para os seus filhos e é isso que 
Maria continua a fazer por nós: interceder junto de 
Deus por nós. “Quem confia em Maria chega mais per-
to do coração de Deus”, concluiu D. Virgílio.

Visita da Imagem Peregrina
Maria faz a ponte entre os homens e Deus. Consciente 
da importância de Maria na salvação da Humanidade, 
a comunidade de Pombal saiu à rua, na quinta-feira, 
dia 24 de Setembro, para receber a Imagem Peregrina 
de N. Sra. de Fátima. A deslocação ao Arciprestado de 
Pombal realizou-se no âmbito da visita à Diocese de 
Coimbra e está inserida nas comemorações do Cen-
tenário das Aparições de N. Sra. de Fátima aos três 

pastorinhos. A re-
cepção à Imagem 
teve dois grandes 
momentos: a Euca-
ristia após o acolhi-
mento e a Procissão 
das Velas. Durante 
a celebração da Eu-
caristia, presidida 
pelo nosso pároco, 
Pe. João Paulo Vaz, 
fomos transportados 
para a dimensão do 
amor de Deus pela 
Humanidade. Este 
amor foi uma das 
mensagens que Ma-
ria deixou aos três 

videntes de Fátima. E, tal como nos recordou o nosso 
pároco, os três pastorinhos nunca deixaram de perce-
ber o amor de Deus. “Acolhemos Maria como nossa 
mestra e nossa mãe”. E foi como nossa mãe e com 
muito amor por Ele que a comunidade de Pombal a 
acolheu, enchendo a Igreja do Cardal na recepção à 
Imagem, nas ruas da cidade, durante a Procissão das 
Velas, e durante a noite, rezando pela paz no mundo e 
por um raio de esperança para a humanidade. Durante 
a mesma celebração da Eucaristia, os presentes fo-
ram conduzidos até às Bodas de Caná, quando o vinho 
acabou e Maria pede ao seu Filho que faça alguma 
coisa. Depois de solicitar a intervenção do Filho, Maria 
diz aos serventes: “fa-
zei tudo o que Ele vos 
disser”. Ou seja, a Mãe 
de Jesus está a dizer à 
humanidade que deve-
mos fazer tudo o que 
Ele nos ordenar por-
que, afinal, Ele veio ao 
mundo para nos amar 
e nos ensinar o cami-
nho do amor de Deus. 
“Somos continuamen-
te convidados a con-
fiar na intercessão de 
Maria junto do Filho”, 
recordou o nosso páro-
co. E o maior louvor e 
agradecimento que podemos fazer na devoção a Ma-
ria é colocar Jesus no centro do nosso coração. Afinal, 
louvar Maria é louvar a Mãe de Cristo e da Igreja.
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Primeira leitura (Gen. 2, 18-24)
Disse o Senhor Deus: «Não é bom que o homem esteja 
só: vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele». Então o 
Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os 
animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os 
até junto do homem, para ver como ele os chamaria, a 
fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo 
nome que o homem lhes desse. O homem chamou pelos 
seus nomes todos os animais domésticos, todas as aves 
do céu e todos os animais do campo. Mas não encontrou 
uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez 
descer sobre o homem um sono profundo e, enquanto ele 
dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em 
seu lugar. Da costela do homem o Senhor Deus formou 
a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem 
exclamou: «Esta é realmente osso dos meus ossos e carne 
da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do 
homem». Por isso, o homem deixará pai e mãe, para se 
unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne.

Comentário
A uma pergunta dos discípulos Jesus expõe a doutrina 
evangélica sobre a indissolubilidade do matrimónio. Jesus 
apela para a passagem da Sagrada Escritura, em que, 
logo desde o princípio, se expõe o sentido do casamento. 
De uma forma poética, apresenta-se a união do homem e 
da mulher como união de amor, que faz dos dois um só.

Segunda leitura (Hebr. 2, 9-11)
Irmãos: Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos Anjos, 
vemo-l’O agora coroado de glória e de honra por causa 
da morte que sofreu, pois era necessário que, pela graça 
de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. 
Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas 
as coisas, querendo conduzir muitos filhos para a sua 
glória, levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o Autor 
da salvação. Pois Aquele que santifica e os que são 
santificados procedem todos de um só. Por isso não Se 
envergonha de lhes chamar irmãos.

Comentário
A Epístola aos Hebreus é um verdadeiro tratado sobre 
o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, 
mas que Se fez nosso irmão para nos conduzir, em Si, até 
ao Pai. Mistério de condescendência, de misericórdia, de 
humilhação e glória!

Leitura do Evangelho (Mc. 10, 2-12 :: Forma breve)
Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus 
para O porem à prova e perguntaram-Lhe: «Pode um 
homem repudiar a sua mulher?». Jesus disse-lhes: «Que 
vos ordenou Moisés?». Eles responderam: «Moisés 
permitiu que se passasse um certificado de divórcio para 
se repudiar a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por causa da 
dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas, 
no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher. Por 
isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, 
e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são 
dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 04.Out | Sé Nova, Coimbra - Eucaristia solene de 
Abertura Diocesana do Ano Pastoral, com a Instituição 
de Leitor dos candidatos ao Diaconado Permanente 
(17h00)

:: 04.Out | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 08.Out | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h30)

:: 09.Out | Salão Paroquial - Reuinião de Catequistas do 
1º Sector (21h30)

:: 10.Out | Salão Paroquial - Reunião de Preparação de 
Baptismos (19h00)

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

:: 11.Out | Igreja de São Tiago, Coimbra - Hora de 
Adoração da Paróquia de Pombal pelas Vocações 
(16h00 às 18h00)

:: 11.Out | Igreja do Cardal - Encontro de Coros e 
Concerto (17h00)
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Esperança o que Deus uniu». Em casa, os discípulos interrogaram-
n’O de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: 
«Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete 
adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu 
marido e casar com outro, comete adultério».

Comentário
Respondendo a uma pergunta posta pelos fariseus, Jesus 
pronuncia a condenação do divórcio, citando a palavra do 
Génesis, proclamada na primeira leitura. Aí o casal humano 
é apresentado como tendo sido assim constituído desde, o 
seu princípio, pela vontade de Deus Criador.
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