
Em sinodalidade
Uma das dimensões da nossa 
eclesialidade e sem a qual nunca 
entenderemos nem podemos as-
sumir uma pastoral eficaz é a da 
corresponsabilidade. Significa 

que somos responsáveis em comunhão, que havemos 
de entender a Igreja como um corpo, onde todos os 
membros têm uma função que concorre para o bem 
de todo o corpo e ao mesmo tempo que todas as fun-
ções se cruzam. Temos, então, de criar e renovar as 
condições para que essa corresponsabilidades acon-
teça. Na Introdução ao Plano Pastoral Diocesano para 
do triénio passado, lia-se o seguinte: “Na nossa Dio-
cese, em concreto, (...) a estrutura dos Arciprestados 
e Unidades Pastorais aparecem como os espaços 
privilegiados para experimentar a corresponsabilidade, 
a comunhão eclesial e o dinamismo missionário. (...) 
A Igreja tem uma estrutura social visível, sinal da sua 
unidade em Cristo, que é afetada com a evolução da 
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vida social (GS 44, §3), e porque ‘os leigos devem 
tomar parte ativa em toda a vida da Igreja’ (GS 43).” E 
continua: “De entre estas fragilidades, precisamos de 
estar particularmente atentos à constante tentação da 
auto-referencialidade. Queremos assumir uma atitude 
missionária e evangelizadora ‘não de maneira deco-
rativa, mas de maneira vital, em profundidade e isto 
até às suas raízes, (...) a partir da pessoa e fazendo 
continuamente apelo para as relações das pessoas 
entre si e com Deus’ (EN 20); e queremos a renova-
ção das estruturas, não pelas estruturas em si, mas 
pela comunhão e pela missão, no aprofundamento da 
corresponsabilidade que há-de servir à maior transpa-
rência para todos do modo como vivemos comunitari-
amente a conversão permanente aos valores do Reino 
de Deus.” Sendo este um ano de caminhada sinodal, 
é muito bom e importante recordar estas palavras e 
envolvermo-nos todos nesta avaliação e lançamento 
das bases para o futuro, tal como nos é proposto.

apresentação do projecto e procurou contextualizar os 
pais nas orientações da Igreja para a caminhada de 
fé dos filhos. O Pe. João Paulo lembrou que foram os 
pais, no dia do Baptismo dos filhos, que se comprom-

eteram a educa-los com os va-
lores da Igreja Católica. “Tem 
que haver um esforço positivo 
dos pais neste sentido”, disse. 
Recorrendo ao exemplo da es-
cola, o pároco lembrou os pais 
que as crianças e jovens que 
interrompem os estudos ficam 
limitados nos seus conheci-
mentos. O mesmo acontece 
com a sua formação religiosa. 
Uma formação que só conse-
gue atingir os seus principais 

objectivos (formar o carácter dos futuros adultos) com 
a colaboração dos pais em casa. A catequese deve 
ser feita pelos educadores, no seio familiar, através do 
diálogo franco e aberto, sobre as matérias relaciona-
das com a fé cristã. Alcançado este objectivo, pais e fi-
lhos devem criar hábitos de manifestação de fé através 
da participação nas celebrações da Eucaristia, outros 
sacramentos e momentos da vida comunitária.

Os pais das crianças que entraram este ano para a 
Catequese regressaram à catequese, através da Es-
cola Paroquial de Pais. Esta formação dos pais das 
crianças que frequentam a catequese teve início há 
quatro anos e está a dar bons 
resultados. Na prática, du-
rante seis encontros anuais, 
os pais contactam com os 
temas que são ensinados aos 
filhos semanalmente. O re-
gresso dos pais à catequese 
surge de uma necessidade 
sentida por catequistas e pe-
las famílias, que gostavam de 
acompanhar os filhos na sua 
caminhada da fé. A Escola 
Paroquial de Pais pretende 
fazer uma progressiva actualização e aprofundamento 
da fé dos educadores, a partir dos conteúdos catequé-
ticos dos catecismos dos próprios filhos. O objectivo 
é facultar aos pais as ferramentas do conhecimento 
necessárias para seguir os filhos. O primeiro encontro 
da Escola Paroquial de Pais do 1º ano realizou-se na 
quinta-feira passada, no salão paroquial. O pároco de 
Pombal preparou a recepção aos pais. Fez uma breve 
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Encontro mensal do Grupo 
de Leitores

Os Leitores da Paróquia de Pombal retomaram os seus 
encontros mensais. No encontro de sábado passado, 
orientado pelo Pe. João Paulo, os leitores iniciaram o 
seu trabalho de aprofundamento e análise do Plano 
Pastoral Diocesano do último triénio. “Comunidades 
Sinodais – juntos construímos o plano pastoral” é o 
tema proposto pela Diocese de Coimbra para orientar 
o próximo ano pastoral. Durante os próximos meses, 
as comunidades paroquiais irão reunir-se para ava-
liar o Plano Pastoral que termina e sugerir caminhos 
para o futuro. “A Diocese propõe que o ano pastoral 
de 2016-2017 seja simultaneamente de avaliação do 
último triénio e de preparação do seguinte, em jeito de 
caminhada sinodal – feita com o contributo de todos 
para ler, avaliar e perspectivar o novo plano”, escreve 
D. Virgílio no documento que irá servir de base aos 
próximos encontros. Na semana passada, os leitores 
escutaram quais devem ser os cinco pilares da forma-
ção dos discípulos. Os cinco pilares são como “cinco 
vitaminas para o bom funcionamento do corpo, são 
todas necessárias e a falta de uma delas desequilibra 
o crescimento harmonioso do corpo eclesial e do dis-
cípulo”. Assim, os Leitores irão, já no próximo mês de 
Novembro, avaliar e reflectir sobre o primeiro o primei-
ro objectivo do triénio passado: “Proporcionar o encon-
tro pessoal com Cristo através do primeiro anúncio. O 
encontro mensal dos Leitores é aberto a todos os lei-
gos que prestam este serviço na paróquia de Pombal, 
inclusive Capelas.

Entrega de Certificados a onze 
Leitores da Paróquia
Onze Leitores da Paróquia de Pombal receberam, no 
domingo passado, o certificado da conclusão da forma-
ção básica para o exercício litúrgico do Ministério do 
Leitor. A formação foi orientada pela Escola de Teologia 
e Ministérios da Diocese de Coimbra e decorreu duran-
te o ano litúrgico de 2014/2015. A entrega solene dos 
certificados decorreu durante a celebração da Eucaris-
tia Dominical das 10h30, na Igreja do Cardal. O nosso 
pároco, Pe. João Paulo, presidiu à celebração. O sa-

cerdote não escondeu a sua alegria e satisfação pelo 
momento em virtude de se tratar da certificação de lei-
gos que prestam um dos serviços mais importantes na 
Eucaristia: a proclamação da Palavra. O Ministério do 
Leitor, outrora muito importante, principalmente durante 
os primeiros tempos do cristianismo, foi (praticamente) 
extinto durante os séculos seguintes. Com o Concílio 
Vaticano II, o Ministério do Leitor é restaurado. Hoje, 
este ministério é extremamente importante, porque a 
Palavra de Deus faz é fundamento, parte integrante e é 
essencial à vida da Igreja. Pela sua proclamação, Cris-
to torna-se presente. No domingo passado, durante a 
cerimónia solene de entrega dos certificados, o nosso 
pároco lembrou a importância deste serviço – “muito 
nobre” – e a preparação prévia que o serviço exige por 
parte do leitor. Ele deve ler e assimilar, no seu cora-
ção, a Palavra de Deus para depois a proclamar no 
ambão.

674 em início de Ano Escutista
No passado fim-de-semana, o Agrupamento de escu-
teiros 674 de Pombal deu início a mais um ano escu-
tista. O sábado foi passado em Coimbra, nas comemo-
rações dos 90 anos do CNE na nossa Região. 1800 
escuteiros se juntaram na cidade, para fazerem uma 
viagem no tempo, ao longo das nove décadas de vida 
da Região. A entrada no portal do tempo levava-os 

até ao ano de 1926, dando inicio aos jogos que de-
correram ao longo do dia. Os jogos terminaram com a 
chegada a 2016, marcada pela conquista dos lenços 
comemorativos, seguidos de Eucaristia na Sé Nova, 
presidida pelo Sr. Bispo D. Virgílio. No domingo e já em 
Pombal, decorreram as passagens de Secção, conhe-
cimento das novas equipas de animação e entrada de 
novos elementos, terminando com almoço partilhado 
na presença dos pais.

Sandra Carlos

“A Igreja tem a missão de 
anunciar a misericórdia 
de Deus, coração pulsan-
te do Evangelho, que por 
meio dela deve chegar 
ao coração e à mente de 
cada pessoa. A Esposa de 
Cristo assume o compor-
tamento do Filho de Deus, 
que vai ao encontro de to-
dos sem excluir ninguém.”
“A misericórdia é apre-
sentada como a força que 
tudo vence, enche o co-
ração de amor e consola 
com o perdão.”

Papa Francisco
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Reunião de Catequistas 2º sector
Os catequistas do 2º Sector (4º, 5º e 6º anos) reuniram, 
na passada sexta-feira, dia 14, para continuar a prepa-
ração do próximo ano catequético. Iniciado o encontro 
com um momento de oração, seguiram-se uns minutos 
de reflexão, baseados em alguns textos da Palavra de 
Deus e também do Papa Francisco. Os catequistas 
reflectiram sobre o dever de ter uma espiritualidade 

profunda de adesão a 
Jesus Cristo e à Igreja; 
de testemunhar, com 
a vida, o compromisso 
com Cristo, a Igreja e a 
comunidade. Aquilo que 
atrai é o testemunho. Ser 
catequista significa dar 
testemunho da fé; ser 
coerente na própria vida. 
Os catequistas ajudam e 
guiam os catequizandos, 
para que estes cheguem 
ao encontro com Jesus 
através das palavras e 
da vida, através do teste-
munho. A coragem deve 
ser uma das qualidades 
do catequista. O cate-

quista precisa ter coragem de assumir novos desafios, 
novos métodos e novas técnicas e não parar no tempo. 
O catequista precisa fazer bem o que faz. Sempre há 
maneiras de fazer melhor o que se está a fazer.  Isso 
exige humildade: reconhecer as próprias falhas e acei-
tar fazer mudanças. Para ser um bom catequista, ele 
deve assumir o sagrado dever de participar nas reuni-
ões de organização, de avaliação e de formação.  É 
nas reuniões que ele une as suas forças com as dos 
outros, para instaurar um mundo da maneira como 
Deus sonhou. Na segunda metade da reunião, foram 
dadas algumas indicações práticas para o novo ano e 
partilhadas ideias e sugestões.

Vitor Gonçalves

Reunião dos Catequistas do 3º Sector
No passado sábado, dia 15 de Outubro, decorreu, no 
Centro Paroquial, a reunião de catequistas do 3º Sec-
tor de Catequese da Paróquia de Pombal, com uma 
participação massiva dos catequistas. A noite iniciou-
se com o cântico “Vasos de barro”, seguido de uma 
leitura bíblica (Lc. 5, 1-11). Elementos essenciais e va-
liosíssimos para o início desta noite de trabalho, que, 
para além da apresentação das linhas “mestras” do 
que vai ser este Ano Pastoral para a catequese deste 
sector, proporcionou uma boa interação entre todos, 
salientando-se, e não menos importante, a troca de 
opiniões, esclarecimentos solicitados e a certeza de 
que, trabalhando todos em equipa coesa, com a gra-
ça e a bênção do nosso Deus, conseguiremos levar 
a bom porto esta difícil tarefa que é evangelizar os 
nossos adolescentes. De seguida, avançámos para a 
preparação da reunião de pais, que se realiza já no 
próximo dia 29 de Outubro, pelas 21h00, na Igreja do 
Cardal. Definidos que estavam os pontos a apresentar 
na reunião e distribuídas as tarefas, todos os catequis-
tas voltaram para casa, não sem antes terem a opor-
tunidade de adoçar ainda mais esta reunião com um 
pequeno chocolate.

Helena Maximino

“Caminho SV”… uma caminhada de vida 
está de regresso
A formação de adultos – “Caminho SV, uma vida com 
propósitos, um caminho para a vida” – está de regresso. 
Depois de um curto período de férias, esta formação, 
frequentada por cerca de sessenta adultos da nossa 
Paróquia, continua a orientar a vida dos formandos. A 
caminhada, que deverá ser feita em 40 dias, semanal-
mente, teve início em Janeiro do ano passado e deverá 
encerrar na próxima Primavera. A formação está a ser 
orientada pelo nosso pároco, Pe. João Paulo, e tem 
por objectivo ajudar as pessoas a perceber melhor al-
gumas questões frequentes como: “Para que estou eu 
neste mundo?”. O caminho proposto ajuda a pessoa a 
conhecer a sua própria identidade e a si próprio mas, 
sobretudo, deixar que o próprio Deus habite no seu co-
ração. Na prática é uma jornada espiritual dividida em 
40 passos que irá ajudar, também, a pessoa a tomar 

melhor as suas decisões. A formação tem momentos 
de reflexão, cânticos e debate em grupo. Depois e ao 
longo da semana que separa cada sessão, as pessoas 
são convidadas a meditar sobre passagens bíblicas e a 
questionarem-se sobre determinadas dúvidas que sur-
gem ao longo da vida. No fundo, o formador, Pe. João 
Paulo quer ajudar-nos a aplicar na nossa própria vida a 
passagem bíblica: “Ele é o caminho, verdade e a vida”. 
Fundamentos e princípios que norteam este caminho, 
que deverá encerrar numa Eucaristia onde os forman-
dos serão apresentados e confirmados neste percur-
so à comunidade paroquial. A formação realiza-se às 
quartas-feiras à noite, no salão paroquial de Pombal.

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal, Newsletter.
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Primeira leitura (Sir 35, 15b-17.20-22a)
O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não 
favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece 
do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os 
gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido 
e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde 
atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega 
ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo o atenda, 
para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça.

Comentário
Deus é a própria Verdade; diante d’Ele o homem deve agir 
com toda a verdade, sob pena de não ser acolhido por 
Ele. A oração deve ser o momento mais verdadeiro diante 
de Deus. E a oração humilde será sempre escutada por 
Deus.

Segunda leitura (2 Tim. 4, 6-8.16-18)
Caríssimo: Eu já estou oferecido em libação e o tempo 
da minha partida está iminente. Combati o bom combate, 
terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está 
preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, 
me há-de dar naquele dia; e não só a mim, mas a todos 
aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. 
Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado: 
todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não 
lhes seja imputada. O Senhor esteve a meu lado e deu-
me força, para que, por meu intermédio, a mensagem 
do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as 
nações a ouvissem; e eu fui libertado da boca do leão. O 
Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no 
seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. 
Amen.

Comentário
A leitura faz-nos escutar a última mensagem de S. Paulo 
antes de sofrer o martírio: abandonado dos homens, ele 
sente-se plenamente confiante na justiça de Deus que 
nunca o abandonou nem abandonará.

Leitura do Evangelho (Lc. 18, 9-14)
Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para 
alguns que se consideravam justos e desprezavam os 
outros: «Dois homens subiram ao templo para orar; um era 
fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: 
‘Meu Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros 
homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como 
este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o 
dízimo de todos os meus rendimentos’. O publicano ficou a 
distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao Céu; 
mas batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão 
de mim, que sou pecador’. Eu vos digo que este desceu 
justificado para sua casa e o outro não. Porque todo aquele 
que se exalta será humilhado e quem se humilha será 
exaltado».

Comentário
Jesus ensina, por meio de uma parábola, como devemos 
orar. Este ensinamento não se aplica somente à oração 
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Avisos Paroquiais
:: 23.Out | Coimbra - PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL 
DE POMBAL À PORTA SANTA

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

:: 25.Out | Salão Paroquial - Encontro de Formação de 
Visitadores - Lançamento do Projecto (21h00)

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

:: 27.Out | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

:: 28.Out | Igreja do Cardal - Assembleia Arciprestal, 
com o Sr. Bispo (21h00)

:: 29.Out | Igreja do Cardal - Promessa de Dirigente do 
Agrupamento 674 (20h00)

:: 29.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 3º 
Sector (21h00)

individual, mas também à oração da assembleia litúrgica, 
onde os sinais de festa hão-de proceder sempre de um 
coração humilde e consciente do dom de Deus, que 
comunitariamente celebramos.

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o

Plano Pastoral

ASSEMBLEIA ARCIPRESTAL
com o Sr. Bispo

e o Vigário Episcopal

Lançamento do Ano Pastoral 2016-17

Todos estão convidados
e convocados todos os resposáveis, 

catequistas, animadores e
pertencentes a grupos.


