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Agradecer e lutar
A nossa vida está carregada de 
pequenos e grandes momentos, 
graças, dons, alegrias e confir-
mações. Habituámo-nos a 
não questionar nada disto, por 
ser algo tão natural à nossa 
humanidade. O ser humano está naturalmente orientado 
para a felicidade e, quando ela acontece com a mesma 
naturalidade, não a questionamos nem medimos. 
Apenas nos sentimos bem, desejamos mais e seguimos 
em frente. Na verdade, quando a nossa vida é feita de 
ajustamento, paz e felicidade, não a questionamos... 
Está tudo bem, aliás, como deveria estar, e seguimos 
em frente. Mas, nem sempre agradecemos por isso ou 
nos motivamos a solidificar sempre mais a(s) nossa(s) 
estrutura(s). Quando estou alegre, quando a vida me 
corre bem, quando estou em paz comigo e com os 
outros, quando me sinto compensado e reconhecido, 
etc, sou capaz de o apreciar, tirar partido para o futuro 
e agradecê-lo? Porque é nestas alturas, em que nos 
sentimos mais nós próprios e no nosso lugar, e sobre 
este estado que devemos construir a nossa vida. Em 
Cristo resultou na perfeição, porque Ele sempre viveu 
em paz e interiormente confirmado. Ele construiu a 
Sua vida neste mundo sobre essa base. O desafio é 
igual para nós: construir a nossa vida a partir do que de 
bom nós reconhecemos e somos, a partir da verdade 
que experimentamos no dia-a-dia, ainda que por 
momentos, fundamentados num amor que, de facto, 
vivemos intensamente. É isto que tem de valer quando 
nos sentimos mais sós, sofredores, angustiados ou 
desesperados, sem perspectivas de futuro ou nos 
momentos em que a esperança enfraquece. E nestes 
momentos, em que a própria fé fica ameaçada, 
havemos de nos agarrarmos, não só à memória das 
coisas boas da nossa vida, mas também à certeza 
de que, em nós, tudo é dom e graça de um Deus que 
nos criou para sermos felizes e perfeitos, como Ele 
o é; e à experiência das coisas boas que já vivemos 
ou vivemos... Que nenhum de nós tenha, alguma vez, 
medo das dúvidas ou da tristeza. Que nenhum de nós 
desista nunca da felicidade. Que nenhum de nós se 
agarre, alguma vez, ao sofrimento como a última coisa 
que tem a receber. Que cada um de nós saiba apreciar 
cada gesto, cada palavra, cada memória, cada imagem. 
Que cada um saiba aceitar e lutar, corajosamente, pela 
felicidade.

Pe. João Paulo Vaz
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Festa do Compromisso
em Pombal

Os catequizandos do 9º ano que 
frequentam a catequese na cidade de 
Pombal festejaram, com uma caminhada, a 
sua Festa do Compromisso. A referida festa 
marca o fim de mais uma etapa na vida do 
jovem católico e prepara-o para a recta 

final que se 
avizinha no 
próximo ano: 
o Sacramento 
do Crisma. 
Assim, estes 
catequizan-
dos acorda-

ram bem cedo, no sábado passado, para 
se reunirem no Jardim Municipal. Foram 
recebidos em ambiente de festa, animada 
pelo grupo de Jovens Passo a Passo, e 
pelos respectivos catequistas e familiares. 
Depois, seguiram em direcção à capela de 
N. Sra. de Belém e fizeram uma paragem 
no Jardim do Vale, para reflectirem sobre 
o “compro-
misso” que 
estavam a 
assumir. Os 
jovens foram 
divididos em 
três grupos de 
reflexão. Três 
temas: Fé, Esperança e Caridade. No final 
do percurso, participaram na Celebração 
da Palavra, orientada pela catequista 
Isabel Goucha, e comprometeram-se: a 
“servir Cristo”; “a plantar um mundo novo”; 
“a curar com fé as chagas do mundo”; “não 
aceitar a monotonia”; e “a transformar a 
vida numa luta de amor contra a injustiça, 
mentira e miséria humana”.
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Festa do Pai Nosso em Pombal
As 90 crianças que frequentam o 2º ano da catequese 
na cidade de Pombal mais as crianças do 2º ano da 
Capela do Pinheirinho fizeram, no domingo passado, 
a sua Festa do Pai Nosso. A cerimónia realizou-se na 
Igreja do Cardal, durante a Eucaristia das 11h00. Os 
meninos e meninas que, neste ano, conheceram um 
pouco mais quem é o Pai receberam das mãos do Pe. 
João Paulo uma pagela com a oração que Jesus nos 
ensinou: o Pai Nosso. Durante este ano catequético, 
que hoje encerra, estas crianças aprenderam que o Pai 
de Jesus também é nosso Pai. Logo concluíram que a 
comunidade católica é uma “grande família” e, por isso, 
em todas as Eucaristias, rezamos toda a confiança e 
com muito entusiasmo como Jesus nos ensinou: “Pai 
Nosso que estais no Céu”...

Encerramento da catequese
no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João vai 
levar a efeito a tradicional Festa de Encerramento, 
no próximo dia 16 de Junho, no Parque de Merendas 
do Cotrofe. A organização convida todos os pais e 
familiares, pedindo que levem o seu “farnel” e dispostos 
a conviver e divertir-se durante a tarde. No ofertório da a 
celebração da manhã, cada grupo de catequese irá ler 
um texto de agradecimento ao Senhor, salientando os 
temas essenciais dados durante o ano e agradecendo 
simbolicamente ao catequista, através da entrega de 
uma flor. O Almoço será às 13h00, seguido de vários 
divertimentos, tais como jogos tradicionais e confeção 
de pão com chouriço (no forno a lenha do parque) para 
o lanche.

Teresa Escalhorda

Pombal colaborou com o
Banco Alimentar Contra a Fome
Como todos já sabemos, nos passados sábado e 
domingo, dias 1 e 2 de Junho, realizou-se mais uma 
recolha de alimentos a favor do Banco Alimentar Contra 
a Fome. Foi gratificante saber que a recolha não ficou 
aquém do ano transacto. Não podemos deixar de 
louvar a contribuição de todas as pessoas que com 
mais ou menos posses o fizeram. Temos ainda que 
louvar e de, uma forma 
generosa, agradecer a 
participação de todos os 
jovens e adolescentes 
que se voluntariaram 
junto de todos os su-
permercados da nossa 
cidade, empenhando-
se ao máximo na 
tarefa que abraçaram, dando o seu melhor para que 
as pessoas contribuíssem. Embora sendo jovens e 
adolescentes, adolescentes estes que frequentam 
a catequese da nossa paroquia, não se mostram 
indiferentes às dificuldades que os rodeiam e que bate 
à porta de tanta gente.

Helena Maximino

Vamos ajudar o Correio de Coimbra
O jornal da Diocese necessita da nossa ajuda.
Faça a sua assinatura no Cartório Paroquial.

Festas da Catequese na Charneca
No passado domingo, dia 2 de junho, foram assinalados 
vários momentos na Catequese da Charneca. As 
crianças do 2º ano receberam o Pai Nosso, numa 
Eucaristia muito especial. As leituras estiveram a cargo 
dos meninos, pais e dos catequistas e os cânticos 
a cargo do “Grupo Coral Infantil da Charneca“. O 5º 
ano celebrou a Festa da Aliança, sendo as crianças 
sensibilizadas pela palavra e pelo gesto da fracção 
do pão, assumindo, na vida, que quem se dá ao outro 
não vive só. Dentro dele vive o mundo! E por fim, os 
jovens do 8º ano fizeram a Festa da Vida, levando 
o pensamento de que “Vale a pena celebrar a Vida 
quando a certeza da Plenitude anima a luta desta 
nossa construção, quando sustentamos o altar da 
Vida com as grandes pedras dos Valores, quando Te 
confiamos o projeto da nossa vida para atingirmos, na 
Tua Cruz, a verdadeira Vida sem fim!”

Sandra Neves
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Milhares de fiéis participaram na Procissão do Corpo de Deus

Festa do Compromisso no Casal Fernão João  
Os catequizandos do 9º ano que frequentam a 
catequese na Capela do Casal Fernão João fizeram, 
no domingo passado, a sua Festa do Compromisso, 
durante a Eucaristia. Durante a celebração e depois 
de receberem as pagelas correspondentes, os 
catequistas Paula Gonçalves e Carlos Domingues 
deixaram esta reflexão: “Deus ama-te. Eis o grande 
mistério, a mais extraordinária maravilha da vida. 
Sim, Deus ama-te apaixonadamente, tal como és, 
com os teus defeitos e qualidades, com os fracassos, 
com toda a tua fragilidade e pobreza.  O Senhor é um 
Deus misericordioso, compreensivo, condescendente,  
compassivo, e… apaixonado por ti.  Deus é amor, e, 
tal como Ele, também nós, catequistas, vos amamos, 
queremos o vosso bem, o vosso sucesso e a vossa 
realização pessoal e desejamos acompanhar-vos na 
vossa caminhada. Escuta-O e ouvirás, dentro de ti, a 
sua divina voz, a segredar-te o mistério do seu amor 

Milhares de fiéis da 
Paróquia de Pombal e 
paróquias circundantes 
saíram à rua, no 
passado domingo, para 
participar na tradicional 
Procissão do dia em 
que a Igreja Católica 

celebra o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, 
conhecido por Dia do Corpo de Deus. As principais 
ruas de Pombal foram transformadas num manto de 
pétalas de rosas, para receber a passagem 
dos representantes das dezanove Capelas 
da paróquia, com as respectivas bandeiras, 
acompanhando a bandeira da Paróquia, 
das entidades civis, militares e religiosas. 
A Procissão iniciou-se na Igreja do Cardal, 
com a celebração da Eucaristia, e terminou 
na Igreja Matriz. O percurso conheceu 
uma única paragem, junto ao Hospital 
de Pombal, para a bênção dos doentes. 
Durante a Eucaristia, que foi concelebrada 
pelo padre Manuel Caetano, o Pe. João Paulo Vaz, 
lembrou a importância desta solenidade. “Todos os 
domingos celebramos o Sacramento da Eucaristia, 
mas, hoje, é um momento alto da vida litúrgica da nossa 
Igreja”. No dia do Corpo de Deus, os fiéis devem abrir 
ainda mais o seu coração para entender este Mistério. 

Um Mistério difícil de 
perceber pela lógica 
da razão, porque, para 
nós, é difícil entender 
como é que um Pai 
que ama o seu Filho o 
sacrifica para salvar os 
outros “filhos”. Mas foi 
isso que aconteceu e é esse memorial que celebramos 
em todas as Eucaristias. E para quem ainda pensa que 
isto é tudo imaginação, Deus foi ainda mais longe e 

deixou-nos um alimento que nos une a Ele e 
a seu Filho, através da comunhão do próprio 
Corpo e Sangue d’Aquele que Se sacrificou 
por nós. Porque o Pai cuida e preocupa-
se em alimentar os seus filhos. Deus tem 
essa preocupação permanente e criou 
um alimento que nos fortalece para toda 
a vida. Na sua homilia, o Pe. João Paulo 
lembrou que, na Nova Aliança que Deus 
estabelece com o seu Povo, é o próprio 
Filho que é oferecido em sacrifício. “Jesus 

dá-Se todo, humilha-Se amorosa e permanentemente, 
na simplicidade de um pedaço de pão e num ‘golito’ 
de vinho”. E andamos nós, por vezes, à procura do 
poder económico, político, social, entre outros poderes 
que se atingem, algumas vezes, de forma ilícita e 
prejudicando os próprios “irmãos”...

e a encaminhar-
te. Ele sabe 
que és frágil, 
mas continua 
a amar-te, e 
querer-te bem.  Não duvides deste amor, abre o teu 
coração. Ele está sempre contigo. Deixa Deus amar-
te e abraçar-te. Contempla o amor que Ele tem por ti, 
descobre a ternura do teu Deus. Acredita, o Seu amor 
é infinito, só precisas de convidá-l’O a entrar na tua 
vida, a fazer parte do teu mundo! Exulta de alegria com 
esta certeza, vive confiado nesta verdade, assume 
com encanto esta realidade.  E tudo, na tua vida, 
será diferente, ficará transformado, será maravilhoso. 
E agora é hora de concluir, a vida espera por nós lá 
fora: em casa, na rua, na escola. Vamos com alegria, 
porque Ele é a nossa luz, a nossa força e a nossa 
esperança.”

Festa do Pai Nosso no Casal F. João
As crianças que frequentam o 2º ano da Catequese na Capela do Casal F. João 
fizeram a sua Festa do Pai Nosso há duas semanas. A festa foi testemunhada 
por toda aquela comunidade. A Festa do Pai Nosso tem como sinal a entrega 
de uma pagela com a oração que os meninos e meninas vão rezar diariamente, 
com os pais e irmãos e toda a comunidade. E para o ano há mais.
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9 de Junho de 2013
X Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (1Rs 17, 17-24)
Naqueles dias, caiu doente o filho da viúva de Sarepta 
e a enfermidade foi tão grave que ele morreu. Então 
a mãe disse a Elias: «Que tens tu a ver comigo, 
homem de Deus? Vieste a minha casa lembrar-me 
os meus pecados e causar a morte do meu filho?». 
Elias respondeu-lhe: «Dá-me o teu filho». Tomando-o 
dos braços da mãe, levou-o ao quarto de cima, onde 
dormia, e deitou-o no seu próprio leito. Depois invocou 
o Senhor, dizendo: «Senhor, meu Deus, quereis ser 
também rigoroso para com esta viúva, que me hospeda 
em sua casa, a ponto de fazerdes morrer o seu filho?». 
Elias estendeu-se três vezes sobre o menino e clamou 
de novo ao Senhor: «Senhor, meu Deus, fazei que 
a alma deste menino volte a entrar nele». O Senhor 
escutou a voz de Elias: a alma do menino voltou a 
entrar nele e o menino recuperou a vida. Elias tomou 
o menino, desceu do quarto para dentro da casa e 
entregou-o à mãe, dizendo: «Aqui tens o teu filho vivo». 
Então a mulher exclamou: «Agora vejo que és um 
homem de Deus e que se encontra verdadeiramente 
nos teus lábios a palavra do Senhor».

Comentário
O Domingo é o dia da Ressurreição, do triunfo da vida sobre 
a morte, do poder de Deus sobre o pecado. A narração do 
Evangelho é preparada com esta da ressurreição do filho de 
uma viúva, em casa de quem o profeta Elias se costumava 
hospedar. A ressurreição é sempre testemunho do poder e 
da acção de Deus. E, de facto, a mulher reconheceu que 
Elias era um homem de Deus, pela ressurreição do seu 
filho, que, por meio dele, o Senhor realizou.

Segunda leitura (Gal. 1, 11-19)
Quero que saibais, irmãos: O Evangelho anunciado 
por mim não é de inspiração humana, porque não o 
recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma 
revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes 
falar do meu proceder outrora no judaísmo e como 
perseguia terrivelmente a Igreja de Deus e procurava 
destrui-la. Fazia mais progressos no judaísmo do que 
muitos dos meus compatriotas da mesma idade, por 
ser extremamente zeloso das tradições dos meus 
pais. Mas quando Aquele que me destinou desde o 
seio materno e me chamou pela sua graça, Se dignou 
revelar em mim o seu Filho para que eu O anunciasse 
aos gentios, decididamente não consultei a carne e o 
sangue, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que 

foram Apóstolos antes de mim; mas retirei-me para a 
Arábia e depois voltei novamente a Damasco. Três anos 
mais tarde, subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro e 
fiquei junto dele quinze dias. Não vi mais nenhum dos 
Apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor.

Comentário
Os Gálatas são uma comunidade cristã da Ásia Menor. 
Toda a epístola vai tratar de um assunto difícil, sobretudo 
para os que vinham do judaísmo, e S. Paulo vai ter 
dificuldade em se fazer aceitar por eles. Por isso, logo 
desde o princípio, ele explica que o Evangelho que prega 
lhe foi revelado directamente por Jesus Cristo, para que 
ele o levasse depois aos pagãos. É a este propósito que 
ele conta a sua própria conversão.

Leitura do Evangelho (Lc. 7, 11-17)
Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade 
chamada Naim; iam com Ele os seus discípulos e 
uma grande multidão. Quando chegou à porta da 
cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de 
sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente 
da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e 
disse-lhe: «Não chores». Jesus aproximou-Se e tocou 
no caixão; e os que o transportavam pararam. Disse 
Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». O morto 
sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua 
mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a 
Deus, dizendo: «Apareceu no meio de nós um grande 
profeta; Deus visitou o seu povo». E a fama deste 
acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas 
regiões vizinhas.

Comentário
O poder de Deus, que já se revelava em Elias, manifesta-
se, em toda a plenitude, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, 
Ele é a fonte de toda a vida. Ao ressuscitar o filho da 
viúva de Naim, Jesus manifesta a sua bondade e poder, 
e anuncia já a sua própria Ressurreição. Ele veio a este 
mundo precisamente para vencer o poder da Morte e 
dar aos homens a Vida que não morre mais. Os que 
presenciaram o milagre reconheceram-n’O e proclamaram-
n’O como Profeta.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 12.Jun | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 14.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 3º Sector (21h30)

:: 15.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
1º Sector (21h30)

:: 16.Jun | Crespos - Festa de Sto. António - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 16.Jun | Sé Nova, Coimbra - Eucaristia por alma do 
Sr. D. Albino Cleto (1º aniversário) (19h00)
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Director - Pe. João Paulo Vaz
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