
Um memorial por 
nós e para nós
Contemplar um mistério significa 
sempre deixarmo-nos envolver 
por algo que está para além 
de nós. O mistério do Corpo e 
Sangue de Jesus, na Eucaristia, 
além de nos remeter para muito mais além do que so-
mos, envolve-nos completamente. Foi para nós que 
Cristo instituiu este memorial da Sua presença física 
e real. E pediu aos Seus que o realizassem. Faz-Se 
presente naqueles que o celebram em Seu memorial, 
fazendo-Se presente, não só no pão e no vinho, mas 
naqueles que dizem as palavras que são Suas. “Tomai 
e comei, isto é o Meu corpo”, “tomai e bebei, este é 
o cálice do Meu sangue” serão sempre palavras de 
Jesus que, por Seu mandato, serão ditas “na Sua pes-
soa”. É cristo quem fala, quem olha, quem Se dirige 
àqueles que se reunem em Seu nome, para O rece-
ber. A eficácia desta presença não depende de nós, 
mas de Jesus, pelo Seu Espírito. Então, a verdade 
deste momento, deste mistério, também não depende 
de nós, mas d’Ele. Assim, é a mesma fé que nos faz 
ter a certeza de que a Eucaristia é o encontro perfeito 
com Cristo, a fonte da relação com Ele, o sustento da 
vida cristã. Como mistério, não depende de nós, mas 
de Deus, que tem sempre a iniciativa do encontro e 
da salvação. Deus, que nos cria, faz-nos participantes 
da Sua vida e Jesus deixa-Se permanentemente pre-
sente, como alimento para essa vida. Comungar Je-
sus é receber tudo, é comungar o universo, o tempo e 
o espaço, o homem, a mulher, a história, a eternidade. 
É receber a vida divina e pautar por ela o que somos 
e temos. É viver iluminados e iluminar tudo à nossa 
volta. É deixar que Cristo nos ame, nos fortaleça, nos 
salve “de dentro para fora”. É permitir a vida e o poder 
divino em nós. Comungar este Corpo e Sangue é lou-
var permanentemente o nome de Deus, rendermo-nos 
a Ele, acolher e darmo-nos. Deus é por nós e para 
nós. A maior prova do amor que nos tem é o Filho Je-
sus, que, depois de tudo o que ensinou e fez, Se deixa 
amorosa e eternamente neste memorial a que chama-
mos Eucaristia. Só Ele Se dá de uma forma tão forte. 
Só Ele, tão perto de nós e tão humilhado. Só Ele, tão 
vivo, amando-nos mais do que tudo e dando-Se todo, 
só por nós. Só Ele, esperando por nós, esperando 
pelo nosso sim. Só Ele, dizendo-nos continuamente 
que nos ama muito e ficando à espera que aceitemos 
o Seu amor. E nós? Vivemos ainda tão longe do que 
Jesus tem para nós... Somos tão pequeninos, ainda 
sem entender a grandeza do que Ele nos dá...

Pe. João Paulo Vaz

Solenidade do Corpo de Deus
celebrada em Pombal

Hoje, dia 22 de junho, celebra-se a Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Esta solenidade faz-nos voltar ao Cenáculo, 
àquela quinta-feira do Tríduo Pascal, e convida-nos a 
celebrar, de modo alegre e festivo, a entrega de Cristo 
na Cruz, antecipada na última ceia de Jesus com os 
Seus discípulos. Depois de terminado o tempo pascal, 
esta solenidade convida-nos a descobrir que a Euca-

ristia é o ali-
mento da co-
m u n i d a d e 
cristã, pere-
grina pela 
história. Je-
sus alimenta-
nos continua-
mente pela 
Sua entrega. 
Uma das 
expressões 

mais habituais da celebração do Corpo de Deus con-
siste na Procissão do Santíssimo. “Peregrinar” com 
Jesus Eucaristia pelas ruas das nossas aldeias, vilas 
e cidades, recorda-nos precisamente esta certeza: que 
Jesus vai connosco nos caminhos desta vida. Em carta 
enviada ao clero da diocese de Coimbra, o nosso Bispo 
pediu aos padres da Diocese um especial cuidado na 
preparação deste dia, não só nas festividades litúrgi-
cas, mas também numa cuidada catequese acerca do 
lugar da Eucaristia na vida dos cristãos. Em Pombal, a 
solenidade será celebrada com a tradicional Procissão 
pelas ruas da Cidade, com a presença das Capelas 
que compõem a Paróquia. A celebração da Eucaris-
tia está agendada para as 17h00, na Igreja do Cardal, 
seguida da Procissão.
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Crianças participaram na 
Peregrinação a Fátima

Bispo presidiu à Jornada Arciprestal 
e Dia da Igreja Diocesana

CORPO DE DEUS

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o 

Evangelho, como caminho do encontro 
pessoal com Cristo, único Salvador,

e com a Sua Igreja.



Peregrinação das crianças a Fátima
No passado dia 10 de Junho, decorreu, no Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, a Peregrinação Anual 
das Crianças. Da nossa paróquia participaram 130 
crianças, acom-
panhadas por 30 
catequistas, que 
viajaram em três 
autocarros. Foi 
um dia muito ani-
mado pela ale-
gria contagiante 
das crianças. A Peregrinação teve, como momento 
alto, a celebração da Eucaristia, presidida pelo Bispo 
de Viana do Castelo, e onde o Bispo de Leiria-Fátima 
salientou que as crianças de hoje serão os adultos de 
amanhã, que sobre elas está a responsabilidade de tra-
balhar em favor de um futuro melhor. Claro que, para 
que isso aconteça, os catequistas e pais tem um gran-
de papel a desempenhar na sua educação e formação. 
No final do dia, na viagem de regresso, as crianças 
continuavam alegres e os catequistas, além de muito 
cansados, também estavam felizes, principalmente pe-
las palavras de afecto que receberam das crianças.

Vitor Gonçalves
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Encerramento da catequese nos 
Vicentes
A Capela dos Vi-
centes acolheu, 
no passado dia 
8 de junho, as 
crianças e jovens 
que este ano fre-quentaram o centro de catequese 
local. O encerramento da catequese foi assinalado por 
uma Eucaristia, presidida pelo Pe. Américo, que dirigiu 
palavras de agradecimento aos catequistas, que des-
pendem algumas horas do seu tempo livre a ensinar as 
crianças e os jovens a caminhar com Cristo. Por sua 
vez, a Comissão da Capela ofereceu aos catequistas e 
ao grupo coral uma vela, com uma mensagem onde se 
procurava transmitir esse mesmo agradecimento pelo 
trabalho desempenhado ao longo do ano. O próprio sa-
cerdote também regressou a casa com uma lembrança 
do dia.

Festa da Ascensão na Valdeira
No passado dia 1 de Junho, realizou-se, na Valdeira, 
a festa em honra de N. Sra. dos Milagres. Como, este 
ano, a nossa festa foi no dia da criança, não quería-
mos deixar passar o dia sem dar um pouco de atenção 

aos mais pequenos. 
Então, fomos buscar 
um pouco das an-
tigas tradições, ou 
seja, para além do 
habitual andor que 
vai na procissão, fi-
zemos também um 

mais pequeno para as crianças levarem. Elas gosta-
ram muito, sentiram-se parte da festa e algumas até re-
feriram que, para o próximo ano, gostariam de repetir a 
experiência. Para além disso, convidámos as crianças 
a integrar a procissão, levando pequenos cestos com 
ofertas de fruta, legumes, tal como era costume. Como 
o dia era de festa, fizemos uma largada de balões para 
os mais pequenos, tendo cada balão um desejo escrito 
por elas. Foi um momento emocionante. Este foi um dia 
bem passado. Correu bem e a comunidade gostou.

Sílvia Martinho

Alto dos Crespos celebrou
Sto. António

A Capela do Alto dos 
Crespos celebrou, 
no fim-de-semana 
passado, a tradicio-
nal festa em honra 
de Santo António. O 
santo que a aldeia 

venera saiu à rua, em procissão, durante a tarde de 
domingo, depois da celebração da Eucaristia. A procis-
são foi acompanhada pela comunidade local e outros 
devotos de Sto. António.

“Proclamai a alegria do Evangelho”
“Proclamai a alegria do Evangelho” foi o tema que ins-
pirou todas as jornadas arciprestais que decorreram, 
no domingo passado, um pouco por toda a Diocese de 
Coimbra. Em Pombal, o tema foi motivo de uma breve 
reflexão doutrinal, conduzida pelo Pe. João Paulo Vaz, 
arcipreste de Pombal. Onde está a fonte da alegria?, 
questionou. E depois procurou dar respostas que nos 
ajudam a perceber o verdadeiro sentido da “alegria” 
vivida por todos aqueles que proclamam o Evangelho. 
“Somos chamados a viver e a proclamar o Evangelho. 
Somos convidados a viver entusiasmados a Boa Nova 
da salvação”. A apresentação do Pe. João Paulo in-
cidiu sobre a nota pastoral do Vigário Episcopal para 
a Pastoral, para o Dia da Igreja Diocesana. Esta nota 
pastoral começa com uma referência: “Há mais alegria 
em dar do que em receber”. No entender do Pe. João 
Paulo, nem sempre conduzimos a nossa vida neste 
sentido. Ou seja, estamos mais à espera de receber... 
Mas “a nossa vida não deve depender do reconheci-
mento dos irmãos. Se não sou capaz de amar, também 
não vivo em paz”, frisou. Deus é esta comunhão de 
amor e, para que a nossa alegria seja completa, ne-
cessitamos de estar unidos a Ele. A recusa do amor de 
Deus e a desobediência ao seu mandamento do amor, 
fecha-nos em nós mesmos e, como consequência, ex-
tingue a nossa alegria. E quando isto acontece (e é um 
risco que a Igreja reconhece que, por vezes, ocorre em 
alguns crentes), “deixa de haver espaço para os ou-
tros, já não entram os pobres, já não se ouve a voz de 
Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem 
fervilha o entusiasmo de fazer o bem”. Que ninguém se 
sinta ou seja excluído da alegria trazida pelo Senhor.
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Bispo “apela” à paz na celebração do 
Dia da Igreja Diocesana

“Vivei em paz”. É o grande desejo do Senhor, que, 
após a ressurreição, sempre nos desejou e pediu a 
paz. “Sinto o dever de vos pedir, caríssimos irmãos, 
sacerdotes ou leigos, que sejais construtores de paz na 

família, na Igreja  
na sociedade. De 
modo muito con-
creto, a ausência 
de paz na Igreja, 
nas relações entre 
os seus membros, 
sacerdotes ou 

leigos, é uma chaga que atinge a unidade e impede 
a evangelização”. A mensagem tem a assinatura do 
nosso Bispo, D. Virgílio do Nascimento Antunes, e 
foi dirigida à assembleia que assistiu à celebração 
do Dia da Igreja Diocesana, 
em Pombal. O Sr. Bispo pre-
sidiu à Eucaristia da Jornada 
Arciprestal de Pombal, que 
decorreu junto à capela da 
Srª. de Belém. Acompanhado 
por alguns dos párocos das 
12 paróquias que compõem 
este Arciprestado, D. Virgílio 
procurou, durante a proclamação da homilia, dialogar 
com a assembleia, principalmente com os jovens pre-
sentes. E conseguiu. O diálogo foi estabelecido já no 
final da sua proclamação mas, bem a tempo da comu-
nidade se comprometer em espalhar “alegria” e “paz” 
entre os irmãos. Mas, no domingo passado, não era 
apenas a Igreja Diocesana que estava em festa. Era 
toda a Igreja, de um modo especial, porque se celebra-
va a solenidade da Santíssima Trindade. Uma conta 
matemática difícil de fazer, ao nível racional, mas sim-
plicíssima no campo da fé. “Em Jesus, podemos tocar 
o Deus clemente e 
compassivo (…). A 
nossa experiência 
de fé fá-lo sen-
tir bem presente 
no coração e na 
vida”, disse. E, 
nesta pequena frase do nosso Bispo, encontramos a 
solução para a tal conta matemática de três igual a um: 
Pai, Filho e Espirito Santo. “Quem, uma vez, sentiu a 
mão amorosa de Deus na sua vida nunca mais o aban-
dona”, frisou. Nós conhecemos o Pai através do Filho, 
que nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer 
interiormente e podermos comunicar com as outras 
Pessoas da Santíssima Trindade. D. Virgílio continuou 
a sua homilia, focando alguns assuntos práticos, como 
a concretização do Plano Pastoral da nossa Diocese 
e a importância da evangelização. E, mais uma vez, a 
experiência vivida por cada um dos membros da Igreja 
é fundamental. “Sejamos ousados no modo como or-
ganizamos as actividades de evangelização”. Quando 
pensamos nos meios a utilizar, esclareceu D. Virgílio, 

temos de ter a con-
sciência de que os 
raciocínios e argu-
mentos da lógica 
da razão, sendo 
importantes para a nossa inteligência de Deus, não 
são suficientes para ajudarmos as pessoas a amá-l’O 
com todo o coração. Por isso, o nosso Bispo defende 
a transmissão daquilo que vivemos. A encerrar, D. Vir-
gílio deixou algumas mensagens como “sede alegres”, 
“animai-vos uns aos outros”, “tende os mesmos senti-
mentos” e “vivei em paz”. E foi em paz e muita alegria 
que a festa no Arciprestado de Pombal continuou, 
com um convívio da família arciprestal. Participaram 
neste dia, também, o presidente da Câmara, Diogo 
Mateus, acompanhado pelo deputado da Assembleia 

da República, Pedro Pimpão, 
e por alguns membros do 
executivo municipal. A união 
sentiu-se, igualmente, no 
Coro Arciprestal, composto 
por membros de vários coros 
de algumas paróquias do Ar-
ciprestado de Pombal.

TESTEMUNHOS
Pe. Artur Silva
“As minhas palavras são as do Papa Francisco: muito 
obrigado, desculpem e tenham paciência. Este dia é 
muito importante, porque vivemos o amor entre toda 
comunidade arciprestal e a união entre sacerdotes”.

Pe. Manuel Nobre
“Este encontro é muito importante, porque fomenta a 
união entre as diversas paróquias do Arcirestado e o 
seu Pastor. E falar de comunhão entre irmãos é falar 
de Deus. E Deus é amor. Hoje sentimo-nos como um 
corpo místico de Cristo”.

Jorge do Canto
“Durante a Celebração da Eucaristia, senti-me a 
caminho da eternidade. Estes convívios unem, ainda 
mais, os irmãos desta comunidade”.

Gilberto Neves
“É importante jun-
tar a família do ar-
ciprestado”.

Paula Marques
“A Igreja é feita de 
vários membros, cuja cabeça é Cristo. Se um membro 
for amputado, o corpo fica em sofrimento. Mas, quando 
o corpo recebe um suplemento vitamínico, ele torna-se 
forte e imbatível. Foi assim que me senti, nesta Jor-
nada Aciprestal, celebrada em Pombal. As vitaminas 
chegaram-nos directamente das mãos do nosso Bispo. 
O convívio entre a família do arciprestado certamente 
nos irá fortalecer, ainda mais, como Igreja”.



22 de Junho de 2014
Domingo do Corpo de Deus

Primeira leitura (Deut. 8, 2-3.14b-16a)
Moisés falou ao povo, dizendo: «Recorda-te de todo o 
caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 
quarenta anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, 
a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se 
guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e 
fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não 
conhecias nem teus pais haviam conhecido, para te fazer 
compreender que o homem não vive só de pão, mas de 
toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças 
do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egipto, da 
casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e 
temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, 
terreno árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, 
fez nascer água para ti e, no deserto, te deu a comer o 
maná, que teus pais não tinham conhecido».

Comentário
Numa época de grande prosperidade económica, em que 
o povo de Israel corria o risco de se esquecer de Deus e 
de se fechar no seu egoísmo, o autor sagrado lembra-lhe 
a experiência do deserto. Durante essa longa caminhada, 
em que sentiu ao vivo a sua fraqueza, os bens necessários 
à vida (a alimento, a água, a libertação da escravidão, 
a protecção no meio dos perigos) não foram dádivas do 
amor de Deus? Esquecer agora, na abundância, esse 
amor paternal de Deus, seria uma ingratidão. Mas seria 
também uma loucura. O homem, com efeito, não pode 
viver só de pão. Satisfeita toda a fome que sente (fome 
de justiça, de liberdade, de paz) ele pode sentir-se ainda 
infeliz. O alimento espiritual, «a palavra, que sai da boca 
de Deus» (Mt. 4, 4), é-lhe indispensável para viver sobre 
a terra.

Segunda leitura (1 Cor. 10, 16-17)
Irmãos: Não é o cálice de bênção que abençoamos a 
comunhão com o Sangue de Cristo? Não é o pão que 
partimos a comunhão com o Corpo de Cristo? Visto que há 
um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só 
corpo, porque participamos do mesmo pão.

Comentário
Pão vivo descido do Céu, verdadeiro maná, na caminhada 
da vida, a Eucaristia realiza a nossa incorporação em Cristo 
morto e ressuscitado e, por Ele, na Igreja, que é também 
Corpo de Cristo. O Pão Eucarístico é assim não apenas 
sinal, mas alimento de unidade entre os cristãos e destes 
com Deus. Comungar o Corpo e o Sangue de Cristo é, pois, 
comungar o amor que Jesus tem pelo Pai e pelos homens. 
Cada Comunhão devia ser para nós um compromisso de 
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Avisos Paroquiais
:: 24.Jun | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 24.Jun | Centro Paroquial - Encerramento da Escola 
do Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 26.Jun | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h30)

:: 27.Jun | Igreja do Cardal - Bênção dos Peregrinos a 
pé para Fátima (22h00)

:: 28.Jun | Fátima - Peregrinação Diocesana a Fátima 
(08h00 às 18h00)

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

:: 29.Jun | Casalinho - Festa de S. João - Missa (12h30)

:: 29.Jun | Santorum - Festa de Sto. António - Missa 
(14h00)

:: 29.Jun | Cumieira - Festa de S. João - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 29.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações (16h00)
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unidade. Unidade que não deve manifestar-se apenas na 
assembleia litúrgica, mas deve abranger toda a vida.

Leitura do Evangelho (Jo. 6, 51)
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o pão 
vivo descido do Céu. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha Carne, 
que Eu darei pela vida do mundo». Os judeus discutiam 
entre si: «Como pode Ele dar-nos a sua Carne a comer?». 
Jesus disse-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: Se 
não comerdes a Carne do Filho do homem e não beberdes 
o seu Sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a 
minha Carne e bebe o meu Sangue tem a vida eterna; e Eu 
o ressuscitarei no último dia. A minha Carne é verdadeira 
comida e o meu Sangue é verdadeira bebida. Quem come 
a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em mim 
e Eu nele. Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu 
vivo pelo Pai, também aquele que Me come viverá por 
Mim. Este é o pão que desceu do Céu; não é como aquele 
que os vossos pais comeram, e morreram; quem comer 
deste pão viverá eternamente».

Comentário
A Eucaristia é tão desconcertante para os homens do nosso 
tempo, como os sinais realizados por Jesus o foram para 
os seus contemporâneos. Contudo, aqueles que foram 
testemunhas da Ressurreição, como João, e aqueles que, 
hoje, têm fé em Jesus, sabem muito bem que o Filho de 
Deus feito Homem, vindo para trazer a vida ao mundo, não 
Se limitou a dar-nos as Suas palavras ou o Seu exemplo. 
Deu-nos também, na Eucaristia, a Sua Carne e o Seu 
Sangue, isto é, a Sua Pessoa. Aqueles que, na pobreza 
da fé, souberem acolher a Cristo, sob o sinal sacramental, 
unir-se-ão à Sua Morte e Ressurreição, entrarão no Seu 
mistério, receberão a Vida.


