
Construímos juntos
Iniciamos o novo Ano Pastoral e, 
como sempre, se afiguram novos 
desafios, num entusiasmo que se 
quer crescente. A nossa Paróquia 
tem dado muitos passos bonitos 

na vivência do encontro pessoal com Cristo, assu-
mindo que somos discípulos missionários, aceitando 
a pertença eclesial, numa corresponsabilidade pasto-
ral sempre maior. Estes foram os objectivos porpos-
tos para o triénio passado, em comunhão com toda 
a Diocese. Chegou, agora, a altura de avaliar como 
foram estes anos e que passos fomos capazes de dar. 
Nenhum destes objectivos fica anulado, cumprido ou 
esquecido. Eles perduram, justamente porque con-
figuram também a nossa identidade cristã. Vamos, ao 
longo deste ano e dando sequência a tudo o que são 
as nossas actividades, projectos e estratégias, ava-
liar e tentar perceber para onde deve caminhar esta 
nossa Igreja Diocesana e, por isso, também a nossa 
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Paróquia. Vamos continuar a investir na formação de 
adultos, nos processos de crescimento pessoal, na 
celebração mais viva e assumida dos sacramentos, 
na educação cristã dos mais novos, nos movimentos 
de espiritualidade, na exploração dos novos meios de 
comunicação, na oração pessoal e comunitária. Vamos 
investir na pastoral vocacional, nas vocações de con-
sagração sacerdotal, na pastoral da saúde e nos visi-
tadores, na acentuação das estruturas de participação 
e dinamização da corresponsabilidade pastoral, em es-
pecial com a equipa fraterna de dinamização pastoral, 
entre outras coisas que se afiguram essenciais na vida 
da nossa comunidade paroquial. Novos grupos, novas 
iniciativas, novas estratégias, procurando sempre o 
acolhimento à necessária mudança que estes tempos 
nos pedem. Continuam a ser sérias e grandes as preo-
cupações, em especial com a celebração da Eucaristia 
e Catequese nos pequenos Centros de Culto. Confi-
emos este novo ao Pai do Céu. Construímos juntos.

e na tradição da Igreja, a palavra comunhão significou 
em primeiro lugar participação nos bens da salvação. 

A participação da comunidade nas 
coisas santas, particularmente no 
Evangelho e nos sacramentos, no 
Baptismo e na Eucaristia, foi chama-
da comunhão dos santos”, escreve. 
E acrescenta que “é pela participa-
ção dos cristãos no único Espírito, no 
Evangelho, nos sacramentos e nos 
dons salvíficos, que se funda a co-
munhão dos cristãos entre si”. E lem-
brando o corpo da teologia paulina, 
“não se pode falar de dois grupos da 
Igreja, um que assiste e o outro que 
é assistido”. Todos são convidados a 
serem agentes activos. Assim, o nos-
so bispo pede a cada comunidade 
paroquial que crie grupos de oração 
e reflexão em ordem a partilharem os 
seus pontos de vista acerca da mis-
são e acção da Igreja Diocesana e a 

oferecerem as suas propostas em ordem à definição 
das linhas programáticas para o futuro.

“Peço a toda a Diocese, aos sacerdotes, consagrados 
e leigos, que assumam esta proposta com fé, alegria 
e determinação, para que a Igreja de 
Deus seja também visivelmente a 
nossa Igreja em atitude de abertura 
e renovação”, escreve D. Virgílio An-
tunes na Nota Pastoral, em que apon-
ta o dinamismo sinodal como método 
do agir pastoral deste ano. Numa 
carta aberta a toda a comunidade 
diocesana, que pode ser lida na inte-
gra na edição de 8 de Setembro do 
“Correio de Coimbra”, o nosso Pastor, 
faz uma breve apresentação daquilo 
que se pretende para este ano pas-
toral. Na prática resume-se a um bal-
anço dos últimos três anos. De 2013 a 
2016 a Diocese implementou o Plano 
Pastoral “Comunidade de Discípulos 
para o Anúncio do Evangelho”, cen-
trado no grande apelo à evangeliza-
ção, feito pelo Concílio Vaticano II e 
pelos documentos posteriores. Três anos passaram e 
neste momento importa fazer balanços. “Na Escritura 
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Reunião Geral dos Catequistas
Os catequistas da Paróquia de Pombal reuniram-se, 
recentemente, para preparar o novo ano catequético 
que hoje se inicia. No primeiro encontro do ano, os ca-
tequistas foram con-
vidados pelo nosso 
pároco a servir com 
espírito missionário, 
a ajudar a formar 
comunidades cristãs 
de discípulos missio-
nários. O sacerdote 
inspirou-se no documento de trabalho - “Catequese: a 
alegria do encontro com Jesus Cristo”. Os catequistas 
devem ter no coração o dever de levar cada catequi-
zando a encontrar Cristo como um amigo que vem 
ao seu encontro e o chama a caminhar com Ele e a 
colaborar na missão. O perfil de discípulo missionário, 
recomendado pelo Papa Bento XVI e insistentemente 
também pelo Papa Francisco, corresponde ao Evange-
lho, que vai de encontro à sensibilidade das pessoas 
do nosso tempo. “Discípulo é o que faz caminho, que 
progride em sabedoria e em perfeição”. Para chegar a 
bom porto, o sacerdote lembrou aos catequistas que 
devem ser exemplo e referência para os catequizan-
dos. Os educadores da fé devem viver uma relação ín-
tima com Cristo e transmitir, através do coração, essa 
mesma relação de amor. O novo ano catequético tem 
início hoje e encerra no próximo mês de Junho.

Cerimónia de Envio dos Catequistas
A comunidade paroquial de Pombal acolheu, no domin-
go 25 de Setembro, na Eucaristia das 10h30, os seus 
Catequistas. A cerimónia de Envio dos Catequistas dos 
14 centros de culto decorreu durante a celebração. Os 
catequistas manifestaram publicamente a sua disponi-

bilidade para participar no ministério que lhes é confia-
do. “O Senhor, que nos chamou a formar parte do seu 
Povo pelo Baptismo, convida-nos a trabalhar na sua vi-
nha, a ser testemunhas, mestres e educadores da fé”, 
afirmaram. Acrescentaram, também, que querem parti-
cipar “na grande missão que Jesus confiou à Sua Igre-
ja: Ide por todo o mundo e anunciai a todos mensagem 
da salvação”. Os catequistas foram investidos da sua 
missão pelo nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, que 
presidiu à celebração. E a Eucaristia de domingo aju-
dou-nos a reflectir sobre as prioridades da nossa vida. 
Deus criou 
tudo o que 
existe à nos-
sa volta e só 
depois criou 
o Homem 
como admi-
nistrador da 
Sua criação. 
Deus quer que o Homem faça uma boa gestão daquilo 
que lhe vai concedendo diariamente, sem abusos. Os 
abusos dos espertos afastam-nos da “luz”. Para se al-
cançar a “luz” devemos estar sintonia com o irmão e 
oferecer-lhe, sobretudo, amor.

Festa dos Vicentes reuniu emigrantes
A festa em honra de N. Sra. da Assunção, celebrada 
a 15 de Agosto, reuniu, mais uma vez, um grande nú-
mero de emigrantes dos Vicentes. A comunidade local 
recebe anualmente os filhos da terra com um convívio 
popular. A festa começou com a celebração da Euca-
ristia, presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo, 
seguida de procissão. A presença dos emigrantes não 
passou despercebida ao sacerdote. O Pe. João Paulo 
registou, com agrado, a presença de “caras” novas. 
Sendo o dia da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, 
o pároco lembrou o exemplo de Maria como a mais 
pura e fiel servidora de Deus. A festa continuou com o 
tradicional almoço-convívio. Este ano, foram servidos 
mais de 200 refeições. A tarde continuou com muita 
animação. O grupo de dança dos Vicentes inaugurou a 
tarde recreativa, seguida da actuação dos acordeonis-
tas do Louriçal, do mágico Gil e do Rancho Folclórico 
do Alvorge. As receitas deste evento revertem a favor 
da manutenção da Capela dos Vicentes.

Jovem de Pombal em missão no México
Ricardo Silva, animador do Grupo de Jovens “Passo a 
Passo”, foi chamado por Deus a partir em missão para 
o México. O jovem sentiu o apelo no seu coração e res-
pondeu afirmativamente, devendo partir em breve. No 
próximo sábado, pelas 17h, realiza-se a Celebração de 
Envio deste jovem. A Eucaristia será na Igreja do Car-
dal. A missão de Ricardo Silva insere-se numa etapa 
pessoal de aprofundamento vocacional. Durante um 
ano, o jovem irá viver com a comunidade local, com-
posta por jovens de vários países. No México, irá con-
viver com as comunidades locais mais carenciadas. Aí 
irá distribuir um pouco de conforto e também a mensa-
gem de Jesus. O trabalho pastoral será acompanhado 

pelos mis-
sionários da 
Verbum Dei. 
O jovem de 
Pombal admi-
tiu, recente-
mente, numa 
ce leb ração 
da Eucaristia, 

que sentiu o chamamento há mais de um ano. Sendo 
membro da Família Missionária Verbum Dei, conver-
sou com os sacerdotes responsáveis da comunidade 
em Portugal e decidiu dar um passo que lhe irá permitir 
decidir o futuro da sua vocação. Não deixemos de o 
acompanhar com a nossa oração, amizade, comunhão 
e apoio.
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Abertura solene do Ano Pastoral
“Comunidades Sinodais. Juntos construímos o Plano 
Pastoral”. Foi este o título escolhido para assinalar a 
abertura do novo Ano Pastoral, ou seja a chave da-
quilo que se pretende para a Diocese de Coimbra, no 
Ano Pastoral 2016-2017. A abertura solene decorreu 
no passado domingo em Coimbra. O dia começou com 
a Assembleia de Catequistas, onde esteve presente 
um significativo número de catequistas da Paróquia de 
Pombal. Da parte da tarde, divididos por vários sec-
tores, reuniram-se os diversos movimentos e organis-
mos da Dioce-
se. Com esta 
grande festa, 
a celebração 
da Eucaris-
tia, ponto alto 
deste dia, deu 
por terminado 
este encontro. 
Somos uma 
Igreja peregri-
na, ou seja, uma Igreja que tem de se pôr em marcha, 
fazendo caminho juntos. Foi a introdução dirigida a 
toda a Assembleia. Na homilia, o nosso Bispo salientou 
que a Igreja de Coimbra terá de ser sinal de unidade e 
caridade. “Estou convosco como vosso irmão, cientes 
que o Senhor caminha connosco. Chamámos a esta 
celebração a Festa do Compromisso.” D. Virgílio An-
tunes desafiou os participantes a despertar as comuni-
dades que “frequentemente vivem a fé de forma pouco 
activa, pouco comprometida e pouco convincente”. O 
Bispo de Coimbra propôs à Diocese uma “avaliação 
global” da aplicação do Plano Pastoral dos últimos 
três anos, para se elaborar um novo programa para o 
próximo triénio. “Na fidelidade ao Concílio Vaticano II, 
usaremos uma metodologia de reflexão que nos aju-
de a caminhar como Igreja sinodal, na qual todos são 
chamados a avaliar, propor, agir e dar o seu contributo 
para a edificação da comunidade cristã”, explicou D. 
Virgílio Antunes. Comunidade que não aprofunde a fé 
na prática do amor fraterno perde a força renovado-
ra que o Espírito nos propõe. Voltamos a ser peque-
no rebanho desprovido das forças de Deus. S. Paulo 
resume o que é ser cristão: trata-se de viver na fé e 
na caridade, de tal modo entrelaçadas uma na outra 
que não podem existir uma sem a outra. Agradeçamos 
a Deus o texto de S. Lucas, porque ele nos mostrou 
uma fé real e comprometida. Uma fé que nos conduz 
à vida e produz frutos. O caminho da sinodalidade é 
precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no 
terceiro milénio, salientando as palavras do Papa Fran-
cisco. Ao terminar, o nosso Bispo pedia a intercessão 
de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Mãe da Igreja, 
pedindo-lhe que nos ensine a pormo-nos a caminho 
com Cristo e que ela conduza os nossos passos ao 
longo do Ano Pastoral. A celebração terminou com a 
oração do compromisso, pedindo a Deus a Sua bên-
ção para esta etapa da nossa Diocese, confiando-a à 
protecção da Mãe da Misericórdia.

Helena Cabral

Início da Escola do MCC
O MCC do Centro de Ultreia de Pombal deu inicio, no 
dia 27 de Setembro, às suas actividades deste ano 
2016-2017, com a celebração da Eucaristia , presidida 
pelo Pe. João Paulo Vaz, sendo concelebrada pelo Pe. 
Pedro Simões. Entregamos ao Senhor este novo ano 
Pastoral que se inicia , tendo como ponto de partida 
o desafio do nosso Bispo: “Sermos uma comunidade 
com dinamismo Sinodal”. A água foi o elemento esco-
lhido para nos centrarmos na nova Vida que nos vem 
pelo nosso Baptismo. Com este pensamento, fizemos 
o Acto Penitencial. “Estou consciente da minha pobre-
za, da minha debilidade, mas ao mesmo tempo tenho 
confiança, porque Jesus renova todas as coisas. As-
sim como esta água, quero apresentar-me diante de Ti, 
de coração puro, coração lavado, liberto da sujidade, 
podendo assim reviver o meu baptismo. Que esta água 
que é fonte de vida, de esperança, que mata a sede, 
água que brota da terra, que sangra das pedras, que 
vem da natureza, que dá alegria, que revigora a bele-
za, seja para mim símbolo de uma vida nova. Quero 
mudar. Tenho de ser uma pessoa diferente, de acordo 
com o Teu coração. Faz de mim um  canal de bênçãos 
para os meus irmãos. Vai valer a pena cada oração, 
cada sorriso e cada gesto de amor.” Antes de termi-
narmos, foi-nos apresentado um outro elemento, desta 
a feita a Luz. Três palavras-chave nos foram apresen-
tadas: caminho, meta e luz. “Saímos de casa (o infini-
to, o útero de Deus) e para casa voltaremos. Mas não 

seremos os mesmos 
de quando saímos. É 
assim, quando saímos 
da casa de nossos pais. 
Saímos jovens (a maio-
ria) e, ao voltarmos, 
muitos anos depois, ao 
visitá-los, muito tem-
po passado, somos os 
mesmos, mas, ao mes-
mo tempo, somos outra 
pessoa. Estamos a fazer 
o caminho de volta para 
Casa. O caminho ante-
cipa a chegada à Meta 
à Casa do Pai onde en-
contraremos a Luz. Essa 

Luz nos ajudará a sair da es- curidão e, para tanto, é 
preciso morrer ao longo do caminho. Para os cristãos, 
a maneira, o modo como reabitaremos a Casa do Pai 
será construído e desenhado aqui na Terra, ao longo 
do caminho. É no caminho que nos vamos conhecen-
do, no cair e no levantar , nas rupturas, nas falhas, 
pecados, laços, contatos, encontros e desencontros 
do caminho – e, para os cristãos, este caminho do co-
nhecimento de si próprio e dos outros tem um nome: 
amor a Deus e ao próximo e abandono de si próprio.” 
Agradecemos ao Senhor o nos ter chamado a colabo-
rar na Sua Igreja, pedindo-Lhe que aumente o nosso 
entusiasmo, sem esquecer o que nos foi dito no nosso 
Cursilho: “CRISTO CONTA CONTIGO”.

Helena Cabral
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Primeira leitura (Hab. 1, 2-3; 2, 2-4)
«Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não me ouvis? 
Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a 
salvação? Porque me deixais ver a iniquidade e contemplar 
a injustiça? Diante de mim está a opressão e a violência, 
levantam-se contendas e reina a discórdia?» O Senhor 
respondeu-me: «Põe por escrito esta visão e grava-a 
em tábuas com toda a clareza, de modo que a possam 
ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida 
altura, ela há-de cumprir-se com certeza e não falhará. 
Se parece demorar, deves esperá-la, porque ela há-de vir 
e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem 
alma recta; mas o justo viverá pela sua fidelidade».

Comentário
A grande provação do exílio de Babilónia pôde fazer 
nascer no espírito de muitos de entre o povo de Deus 
interrogações e dúvidas, que vieram perturbar a sua 
fé: “Até quando Senhor...? Porquê ?” Mas a provação é 
purificação para a fé, e “o justo viverá pela sua fidelidade”. 
Sendo fiel até ao fim, viverá para sempre em Deus, a quem 
nenhum acontecimento do mundo poderá afectar.

Segunda leitura (2 Tim. 1, 6-8.13-14)
Caríssimo: Exorto-te a que reanimes o dom de Deus que 
recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos 
deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade 
e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho 
de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu 
prisioneiro. Mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando 
no poder de Deus. Toma como norma as sãs palavras que 
me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus 
Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o 
auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.

Comentário
A imposição das mãos, que foi certamente para Timóteo 
o momento da sua ordenação, é fonte do dom de Deus 
orientado para o apostolado. Este é uma obra difícil. É 
necessário, por isso, recorrer constantemente a essa 
fonte, donde brota a graça do Espírito Santo, que é a “força 
de Deus”.

Leitura do Evangelho (Lc. 17, 5-10)
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 
«Aumenta a nossa fé». O Senhor respondeu: «Se tivésseis 
fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: 
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-
vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar 
gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: ‘Vem depressa 
sentar-te à mesa’? Não lhe dirá antes: ‘Prepara-me o jantar 
e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e 
bebido. Depois comerás e beberás tu’?. Terá de agradecer 
ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também 
vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, 
dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos 
fazer’.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 02.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal e Grupos Corais da Paróquia (18h00)

:: 03.Out | Centro Paroquial - Reunião da Equipa 
Coordenadora da Pastoral da Saúde (20h00)

:: 04.Out | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 04.Out | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
MCC (21h00)

:: 06.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 08.Out | Salão Paroquial - Reunião dos Catequistas 
do 1º Sector (21h00)

:: 08.Out | Igreja do Cardal - Missa de Envio do Ricardo 
Silva (17h00)

:: 08.Out | Igreja Matriz - Eucaristia do Seminário 
Internacional da LOC (18h30)

:: 08.Out | Salão Paroquial - Reunião das Comissões 
das Capelas (21h30)

:: 09.Out | Seminário Maior de Coimbra - Encontro dos 
Animadores da Catequese de Adultos (15h00)

:: 10.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal e Grupos Corais da Paróquia (21h00)

:: 12.Out | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

Comentário
A fé é a raiz de toda a vida do cristão. A fé é que nos há-de 
predispor a fazer, com simplicidade e generosidade, tudo 
o que o Senhor nos mandar. Por isso, no cristão, todo o 
serviço do reino de Deus é exercício da fé, e, no fim de 
tudo, realização da sua própria vocação cristã.

Visite a Página da Paróquia em

www.paroquiapombal.pt

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o

Plano Pastoral


