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O dom da Eucaristia
Neste dia celebramos o Santís-
simo Corpo e Sangue do 
Senhor Jesus Cristo. É um dia 
grande este! Lidamos com uma 
realidade que nos ultrapassa e 
experimentamos uma presença 
que nos diz respeito. Jesus instituiu este Memorial da 
Sua presença, esquecendo-Se de Si mesmo e por um 
amor louco por cada um de nós. É tão grande esse 
amor, tão além do que alguma vez poderemos imaginar 
que outra coisa não poderia acontecer: Jesus dá-Se 
todo e humilha-Se amorosa e permanentemente na 
simplicidade de um pedaço de pão e de um “golito” 
de vinho. Que mistério este, de um Deus que, não 
satisfeito por Se fazer homem e morrer na cruz por nós, 
ainda garante que essa oblação da Sua vida, esse acto 
de amor seja saboreado eternamente numa refeição e 
consubstanciando um alimento para estes dias e para 
aqueles que hão-de vir e não terão fim. E eternamente 
ficamos unidos Àquele que é o Senhor de todas as 
coisas, o Senhor da vida, recebendo d’Ele essa vida e 
todo o poder que a gera: o poder do amor. E é certo que 
a opção por esta plenitude será sempre nossa; e é certo 
que, nos nossos fraquinhos esquemas de pensamento, 
bastava a Sua entrega na cruz para dar ao mundo e 
à vida a plenitude de uma salvação sem precedentes 
e para sempre. Jesus é mais humilde, mais simples e 
“mais bom” do que conseguimos entender. Para Ele, 
não chega o “tudo” da cruz que nós afirmamos. Jesus 
faz, em Si mesmo, na Sua oblação permanente, a 
afirmação do “sempre” da cruz e da vida na Eucaristia. 
Não há Cruz de Cristo sem a Sua presença. Não há 
Cruz da salvação sem Eucaristia. E não há nem haverá 
Ressurreição sem uma presença efectiva, real e física 
do Ressuscitado. Jesus é sempre o tudo de Deus, o 
tudo da salvação. E para que nós recebamos sempre 
esse tudo, então Ele quer ficar neste dom da Eucaristia, 
que coloca nas nossas mãos: “fazei isto em memorial de 
Mim”. Que amor é este que faz com Ele Se coloque nas 
nossas tão pouco puras mãos, na nossa tão fraquinha 
vontade e intenção, à mercê da nossa tão pobre fé?... 
E tudo acontece, porque valemos mais para Ele do 
que alguma vez valeremos para nós próprios. E Ele 
consagra tudo o que somos ao ser recebido por nós 
neste sacramento. O que é isto - perguntamos - o que é 
isto?... É o Deus amor - respondamos - que me chama, 
pelo menos, a deixar-me amar.

Pe. João Paulo Vaz
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Santíssimo Sacramento 
adorado 40 Horas seguidas

A comunidade paroquial de Pombal repetiu 
a maravilha das duas primeiras edições 
das 40 Horas de Adoração ao Santíssimo 
Sacramento deste ano. Durante este 
período, sem interrupção, a comunidade, 
reunida em grupos ou individualmente, 
fez companhia e oração ao Santíssimo 
Sacramento. A iniciativa insere-se na 
celebração do Ano da Fé e tem reunido 
centenas de fiéis. Na oração de abertura, 
que decorreu na sexta-feira, dia 17 de Maio, 
às 07h00 da manhã, o padre João Paulo 
Vaz recordou a passagem bíblica sobre 
o encontro de Jesus com a Samaritana. 
Na época seria um encontro improvável, 
porque ela não 
se guiava pelas 
mesmas leis 
dos Judeus, 
mas, mesmo 
assim, Jesus foi 
ao seu encontro 
e foi bem 
recebido. Um 
encontro que 
terminou com 
a conversão 
daquela mu-
lher, que não 
se contentou com o facto de ter conhecido 
o Senhor e foi a correr espalhar a boa 
notícia aos seus irmãos. Na prática, é esta 
postura da Samaritana que o pároco de 
Pombal deseja e espera que cada um de 
nós assuma, depois de viver um fim-de-
semana intenso em oração. “Vamos para 
a rua dizer que estivemos com o Senhor e 
que é Ele a nossa Salvação”, concluiu.
Este ciclo de 40 Horas de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, no contexto 
deste Ano da Fé, termina no próximo mês 
de Julho. Se ainda não sabe do que se 
trata, marque na sua agenda e prepare-
se para viver momentos inesquecíveis na 
companhia do Senhor, nos dias 5 e 6 de 
Julho próximos, na Igreja do Cardal. Tem 
sido muito bom.
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Crismandos desafiados a serem 
presença do Espírito Santo
Trinta e cinco jovens e adultos da Paróquia de 
Pombal receberam, durante a Vigília de Pentecostes, 
o Sacramento do Crisma. Foi neste cenário, com o 
Espírito Santo a pairar sobre o coração dos fiéis, que 
se reuniram, na Igreja do Cardal, os crismandos deste 
ano e confirmaram a sua fé em Cristo. A Eucaristia foi 
presidida pelo padre Pedro Luís, Vigário Episcopal da 
Região Sul, concelebrada pelo padre Saúl Teixeira, 
pelo pároco de Pombal, João Paulo Vaz e pelo Diácono 
Permanente Luís Loulé.

Vamos ajudar o Correio de Coimbra
O jornal da Diocese, Correio de Coimbra, necessita da nossa ajuda. Para isso basta fazer uma 

assinatura anual e acompanhar, semanalmente, as notícias da Diocese de Coimbra. A campanha de 
angariação de assinaturas está a decorrer em todas as paróquias da Diocese. Em Pombal, pode

fazer a sua assinatura no Cartório Paroquial.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

“A Alegria de crer e
o entusiasmo de comunicar a fé”

CONCLUSÃO
Desejo ardentemente que o Ano da Fé seja um ano de 
graça do Senhor, que nos convida a acolhê-l’O como 
amigo nesta caminhada da nossa vida. A proposta de 
Deus continua a ecoar aos nossos ouvidos; é preciso 
que lhe respondamos por meio da fé que Ele mesmo 
põe nos nossos corações. Às comunidades cristãs, na 
pessoa dos seus responsáveis, sacerdotes, diáconos, 
religiosos, consagrados e leigos, peço que ponham todo 
o empenho na realização das propostas emanadas da 
Diocese e sejam ousadas na construção do seu próprio 
programa pastoral. Não deixemos passar em vão esta 
oportunidade que o Senhor nos quer conceder por meio 
da sua Igreja. Convido-vos a todos a estar atentos à 
voz do Espírito Santo, que continua a conduzir a Igreja 
e a abrir-lhe caminhos no meio deste mundo cheio de 
apreensões e ao mesmo tempo cheio de confiança 
no futuro. Os materiais e as propostas apresentadas 
constituem um instrumento que, na sua simplicidade, 
não esgota a totalidade das iniciativas que poderão ser 
realizadas ao longo deste ano. Hoje, como ao longo da 
história da Igreja, o importante é estarmos disponíveis 
e atentos às interpelações que o Espírito faz em nós. 
Avancemos, por isso, com esperança, tomando nas 
nossas mãos a missão que o Senhor nos confiou e 
colaborando para que se realize a obra de Deus: crer 
n’Aquele que Ele enviou, para que o mundo seja salvo.
Nas mãos de Maria, a Mulher feliz porque acreditou 
(Lc.1, 45), entregamos a caminhada de fé da nossa 
Diocese e da Igreja.

Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra

O padre Pedro Luís questionou os presentes com 
estas belas palavras: “O que é o Espírito Santo? Uma 
resposta difícil de dar para quem ainda não permitiu 
que Ele descesse sobre o seu coração. Mas, para 
quem vive e age de acordo com a vontade do Espírito, 
a resposta é mais simples e resume-se à sua ‘própria 
vida’.” Segunda questão da noite: quando é que o 
Espírito Santo surgiu no Mundo? Ele está no meio de 
nós desde sempre: “Ainda o mundo estava vazio e já 
o Espírito de Deus pairava sobre as águas”. Pegando 
numa passagem bíblica onde o Senhor é questionado 
sobre uma imagem de um espaço repleto de esqueletos 
ressequidos - “Poderão ganhar vida estes esqueletos 
ressequidos?” A resposta do Senhor foi: “Sim podem”. 
Como? - o padre Pedro Luís esclareceu: “entre estes 
‘esqueletos ressequidos’ pode estar qualquer um de 
nós que não acredita ou que ainda não permitiu que 
o Espírito Santo invadisse o seu coração. Qualquer 
um de nós pode andar pelo Mundo em corpo, mas só 
consegue atingir o patamar da ‘Vida’ se deixar que o 
Espírito desça sobre o seu próprio Corpo.” Confuso? 
Parece, mas não é, desde que tenhamos a faculdade 
de pôr estas palavras em prática e tudo será simples de 
entender. A mensagem chegou ao coração dos jovens e 
adultos crismandos e eles próprios se comprometeram 
a levar estes ensinamentos ao mundo. E onde é que é 
este mundo? Na sua própria casa, no local de trabalho, 
nos convívios sociais. Afinal, é tão simples viver… 
basta que nos deixemos invadir pelo Espírito Santo.

Peregrinação
a Fátima da
Catequese
da Charneca

No passado sábado, os catequizandos da Charneca 
foram a Fátima em peregrinação. Visitámos a Basílica, 
os túmulos dos pastorinhos,  a Capelinha de Nossa 
Senhora e a Igreja da Santíssima Trindade. Colocámos 
uma vela a arder por todos e fomos almoçar ao 
Ecoparque da Pia do Urso. De tarde, fomos aos 
Valinhos, visitar a casa de Jacinta e Francisco. Fomos 
ainda à Loca do Cabeço, local da primeira aparição do 
anjo aos pastorinhos, e também ao local da segunda 
aparição. Foi um bom dia, todos gostaram.

António Venâncio
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Festa da Vida “elevou” catequizandos Arciprestado de Pombal “unido” no 
dia da Igreja Diocesana
A alegria e a fé invadiram a zona desportiva da cidade 
de Pombal, com a Jornada Arciprestal no Dia da 
Igreja Diocesana. O Arciprestado de Pombal escolheu 
a cidade para acolher este grande acontecimento 
da Igreja Diocesana, no dia em que se celebrava a 

Santíssima Trin-
dade: Pai, Filho e 
Espirito Santo. Uma 
afirmação difícil de 
entender pela razão, 
mas fácil de perceber 
pelo coração. Maria, 
mãe de Jesus, foi 
o grande exemplo 

escolhido pelos orientadores da catequese sobre 
a Santíssima Trindade para ajudar a perceber este 
grande Mistério. “Maria foi filha do Pai, mãe do Filho 
e esposa do Espírito Santo, experimentando nela 
própria a presença da Santíssima Trindade”. Deus 
Pai é comunicação; Jesus, o Filho, veio revelar o 
Amor do Pai por toda a humanidade e pelo Baptismo; 
os cristãos participam nesta família divina que é 
sustentada pela acção do Espírito Santo. Enquanto os 
adultos participavam nesta catequese, os mais jovens 
aprendiam esta mesma mensagem, através de jogos 
educativos, orientados 
por escuteiros e 
catequistas. Durante a 
tarde, todo o Arciprestado 
se uniu numa grande 
festa de “explosões” 
de alegria e fé, com 
recriações teatrais e 
musicais representativas 

Imagine que a “Vida” 
era um balão! Já 
imaginou? Pois foi 
isso que aconteceu 
na Festa da Vida 
deste ano. Os 
catequizandos do 8º 
ano, que frequentam 
a Catequese na ci-

dade, foram convidados a comparar a sua vida a um 
balão que depois largaram e subiu até à “presença 
do Senhor”. A vida é como um balão: frágil, se não 
tivermos cuidado, ou forte, tão forte, que consegue 
elevar-se a um patamar que o olhar humano não 
consegue alcançar. Os catequistas do 8º ano preparam 
uma festa junto à Capela da Senhora de Belém onde 
se reuniram catequizandos e familiares. Os jovens 
perceberam que o Senhor veio ao Mundo para “tenham 
vida e a tenham em abundância”. Depois de ouvirem 
atentamente o que os catequistas lhes transmitiram 
e receberem os respectivos certificados que provam 
que concluíram o 8º ano com sucesso, os jovens 
correram para a rua e ali brincaram e agradeceram a 
Deus a “Vida” que lhes foi concedida. A Festa da Vida 
realizou-se no fim-de-semana em que os católicos 
celebraram o Pentecostes. No final da festa, cada 
catequizando, largou o seu balão (ou seja a sua vida) 
como manifestação da sua disponibilidade para se 
aproximar, ainda mais, do Senhor.

Catequizandos “iluminam” Santorum  
A capela de Santorum festejou, recentemente, com 
muita alegria as festas da catequese. Pela primeira vez, 
os  meninos e meninas 
da aldeia tocaram e 
cantaram para festejar 
com alegria muito ânimo 
a celebração Eucaristica 
onde comemoraram as 
festas do Pai Nosso, da 
Aliança, das Bem-aventuranças e da Vida. Mais uma 
vez se promoveu um dia diferente para a população 
local.

das paróquias do Arciprestado. A Jornada encerrou com 
a santa Eucaristia, presidida pelo padre Pedro Luís, 
Vigário Episcopal da Região Sul. “Hoje, o Senhor está 
aqui no meio de nós e está muito feliz”, disse. O padre 
Pedro Luís reafirmou a mensagem da catequese sobre 
a Santíssima Trindade e a dificuldade que sentimos 
em compreender o mistério do amor de Deus por nós. 
Mas, “quem confiar e se deixar guiar pelo Espírito 
Santo será conduzido à Verdade Plena”. “Quantas 
vezes, mesmo quan-do andamos mais distraídos, não 

Pe. João Paulo ao vivo no Teatro-Cine  
O Pe. João Paulo Vaz regressa no próximo fim-
de-semana ao Teatro-Cine de Pombal, para dois 
espectáculos de angariação de fundos a favor das 
obras na Residência e Centro Paroquial. O pároco de 
Pombal sobe ao palco da principal sala de espectáculos 
da cidade acompanhado pela sua banda. Os concertos 
estão agendados para sexta-feira, dia 7, às 21h30 e 
domingo, dia 9 de Junho, às 16h00. Pode adquirir os 
seus bilhetes no Cartório Paroquial, na Agência de 
Viagens Graçatur e nos balcões da Caixa Agrícola.

sentimos a brisa do 
Espírito que nos faz 
perceber que Ele está 
sempre connosco”. 
“É pela Igreja e 
pelos Sacramentos 
que recebemos a 
Santíssima Trindade”, 
concluiu. No final 

da sua homilia, o padre Pedro Luís esclareceu a 
importância da Jornada Arciprestal no Dia da Igreja 
Diocesana, porque “vivemos unidos ao Bispo, que é o 
sucessor directo dos Apóstolos.
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2 de Junho de 2013
Corpo de Deus
Primeira leitura (Gen. 14, 18-20)
Naqueles dias, Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão 
e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou 
Abraão, dizendo: «Abençoado seja Abraão pelo Deus 
Altíssimo, criador do céu e da terra. Bendito seja o 
Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus 
inimigos». E Abraão deu-lhe a dízima de tudo.

Comentário
Melquisedec, que sai ao encontro de Abraão de regresso 
dum combate, dirigindo uma acção de graças a Deus e 
oferecendo pão e vinho, é, segundo o Salmo 109, a figura 
do futuro Messias, Sacerdote e Rei. Na sua oferenda, a 
tradição cristã, a partir de S. Cipriano, vê um verdadeiro 
sacrifício, tipo do Sacrifício Eucarístico. Ao mencionar, 
no Cânon romano «a oblação de Melquisedec, sumo 
sacerdote», a Liturgia faz sua esta interpretação.

Segunda leitura (1 Cor. 11, 23-26)
Irmãos: Eu recebi do Senhor o que também vos 
transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que ia ser 
entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e 
disse: «Isto é o meu Corpo, entregue por vós. Fazei 
isto em memória de Mim». Do mesmo modo, no 
fim da ceia, tomou o cálice e disse: «Este cálice é a 
nova aliança no meu Sangue. Todas as vezes que o 
beberdes, fazei-o em memória de Mim». Na verdade, 
todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes 
deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que 
Ele venha».

Comentário
A Eucaristia, hoje como no ano 57, em que Paulo nos 
fala da sua instituição, é um convívio festivo, mas é muito 
mais do que uma confraternização. Na verdade, celebrar 
a Eucaristia, segundo a vontade de Cristo, é participar no 
Seu Sacerdócio eterno e é celebrar a Sua Morte e celebrá-
la unidos a Ele, em Sua «memória», isto é, para que Deus, 
hoje, nos salve; é participar da Sua vida de Ressuscitado, 
comendo o Seu Corpo e bebendo o Seu Sangue; é unir-nos 
a Ele, que quer prosseguir em nós a obra da Redenção, e 
unir-nos ao Seu Corpo, que é a Igreja; é anunciar, através 
do tempo, a Sua Morte, na expectativa amorosa da 
libertação definitiva, no mundo novo do Reino de Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 11b-17)
Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre 
o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O 
dia começava a declinar. Então os Doze aproximaram-

se e disseram-Lhe: «Manda embora a multidão para 
ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais 
mais próximos, pois aqui estamos num local deserto». 
Disse-lhes Jesus: «Dai-lhes vós de comer». Mas eles 
responderam: «Não temos senão cinco pães e dois 
peixes... Só se formos nós mesmos comprar comida 
para todo este povo». Eram de facto uns cinco mil 
homens. Disse Jesus aos discípulos: «Mandai-os 
sentar por grupos de cinquenta». Assim fizeram e 
todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães 
e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e pronunciou 
sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos 
discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. 
Todos comeram e ficaram saciados; e ainda recolheram 
doze cestos dos pedaços que sobraram.

Comentário
Acolhendo todos quantos a Ele acorrem, Jesus liberta os 
homens pela Sua palavra e alimenta-os, abundantemente, 
no deserto. 
O milagre da multiplicação dos pães não é apenas um 
sinal do Seu amor. Ele tem uma relação tão estreita 
com a Eucaristia que é logo a seguir à sua descrição 
que João nos dá o discurso sobre o Pão da Vida (Jo. 6, 
1-13). O milagre da multiplicação dos pães é o anúncio e 
a preparação do Milagre Eucarístico, pelo qual o Senhor, 
através do sacerdócio ministerial, prefigurado no serviço 
dos discípulos encarregados de distribuir o pão, alimentará 
sobrenaturalmente, a humanidade.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 04.Jun | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 04.Mai | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 05.Jun | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 05.Jun | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

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

:: 07.Jun | Teatro-Cine - Concerto do Pe. João Paulo 
Vaz, em favor das obras da Residência e Centro 
Paroquial (21h30)

:: 08.Jun | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (22h00)

:: 09.Jun | Teatro-Cine - Concerto do Pe. João Paulo 
Vaz, em favor das obras da Residência e Centro 
Paroquial (16h00)
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