
O (nosso) ardor 
missionário
Pedro e Paulo... Que nomes 
grandes na nossa história! Pas-
sados tantos séculos, na história 
da nossa Igreja, continuamos tão 
solenemente ligados a estes dois 
grandes homens, que são pilares sólidos deste Corpo, 
do qual, por graça de Deus, por oblação de Jesus, 
nós fazemos parte. Pedro e Paulo dão-nos testemu-
nho, para sempre, de um amor apaixonado, fruto de 
um encontro com Cristo que muda qualquer vida para 
sempre. Para sempre, mesmo... A simplicidade e o en-
tusiasmo, a humildade e a convicção, a sinceridade e 
a coerência tornam-se, para nós, no testemunho dos 
dois, ingredientes naturais de uma fé que jamais nos 
deixará ficar mal e que nos permite viver, sem receios, 
uma plenitude e uma vida que nos completam. Pedro 
e Paulo mostram-nos que a vivência da amizade pura 
e a busca contínua da verdade nos permitem fazer 
uma experiência de encontro, tão somente porque 
quisemos. Cristo está sempre perto, até quando O 
negamos ou perseguimos. Ele não foge e aguarda o 
nosso sim, a nossa decisão. Mesmo que não sejamos 
por Ele, Ele é por nós. E, se passamos a ser por Ele, 
por força desse encontro, então, somos repletos de 
uma força e de um ardor que não nos deixa ter medo 
de nada, que não nos deixa fraquejar na construção 
da nossa vida e no anúncio do Seu amor, esse que 
gera vida e movimenta tudo e todos. O que desejamos 
nós mais do que ver tudo, em nós e à nossa volta, 
a crescer para uma paz e felicidade inquestionáveis 
e duradoiras? Um verdadeiro encontro com Cristo é 
isto que nos traz. Pedro e Paulo experimentaram-no 
até ao mais profundo de si mesmos... ao ponto de 
transbordar, sem se esgotar. E, se transborda e não 
se esgota, já não está - não é possível - contido: aqui 
nasce o ardor missionário. Eles não podiam calar nem, 
jamais, ficar parados. Também nós, se nos encontra-
mos verdadeiramente com o nosso Jesus. Melhor: se 
nos deixamos encontrar por Ele. Só temos de deixar. 
Que bom seria se todos nós estivéssemos verdadei-
ramente tomados pelo ardor missionário. Seria o sinal 
mais evidente e inequívoco de que nos encontrámos 
com o Senhor da vida e vivemos dessa relação defini-
tivamente eterna, como eterna se tornou a relação de 
Pedro e Paulo com Cristo e a sua memória e frutos 
na Igreja. Celebremos solenemente o ardor mission-
ário destes Apóstolos, pedindo sempre a graça de os 
perseguirmos no no testemunho, na fé, na confiança, 
na entrega, na alegria, na evangelização.

Pe. João Paulo Vaz

Ordenações Sacerdotais em Coimbra
Hoje, às 16h00, na Sé 
Nova, teremos a or-
denação de dois pres-
bíteros diocesanos, o 
André Sequeira, da 
paróquia da Pocariça, 
e o Manuel Patto, da 
paróquia de Nogueira 

do Cravo. As ordenações são um grande acontecimen-
to para toda a Diocese de Coimbra, pois, por vontade 
do Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio ministerial tem 
um lugar central na constituição e na vida da Igreja. 
Temos, de novo, a oportunidade de agradecer este 
inestimável dom que Deus concede à nossa Igreja 
de Coimbra (...). Aproveitaremos esta ocasião para 
recordar que toda a pastoral há-de ter uma forte di-
mensão vocacional e para intensificar a pastoral das 
vocações sacerdotais, que inclui o trabalho das famí-
lias, da catequese paroquial e de todos os organismos 
diocesanos, particularmente os da pastoral vocacional, 
juvenil e universitária em colaboração com o Projeto 
Vocacional Sacerdotal e o Seminário Diocesano. A ora-
ção constitui a maior expressão da nossa confiança no 
Senhor, que quer dar à Igreja os sacerdotes necessári-
os para o anúncio da Palavra, a celebração dos Sacra-
mentos e a construção da comunhão do seu Povo com 
a Santíssima Trindade.  Neste sentido, renovo o apelo 
de rezarmos pessoalmente, em família e em comuni-
dade, pelas vocações sacerdotais. Convido-vos ainda 
a tomar parte na adoração eucarística que se realiza 
na igreja de São Tiago, em Coimbra, onde se eleva dia-
riamente a Deus a súplica diocesana pelas vocações. 
De novo confio todo o trabalho e oração em favor das 
vocações sacerdotais a Nossa Senhora, para que seja 
nossa materna intercessora junto de Deus.

Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra
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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.



Encerramento da catequese
na Charneca

No passado dia 14, realizou-se o passeio anual da ca-
tequese do Centro da Charneca. Éramos um grupo de 
35 catequizados, acompanhados pelas catequistas e 
familiares, num total de 64 participantes. Visitámos o 
Convento de Cristo em Tomar, onde passámos toda 
a manhã. Almoçamos no parque de merendas das 
Matas Nacionais, em Tomar, onde as crianças, após 
o almoço, puderam brincar e divertir-se. Depois, rumá-
mos para Fátima, onde fizemos a visita à Basílica e aos 
túmulos dos pastorinhos. Visitámos, ainda, a Basílica 
da Santíssima Trindade. Aí, demos as mãos e rezá-
mos em agradecimento a Nossa Senhora de Fátima 
e a Deus, pois sem Ele não existia este passeio. Fo-

mos colocar algumas velas a arder e depois fomos à 
Capelinha das Aparições, onde permanecemos algum 
tempo, em oração. Comprámos algumas lembranças 
e voltamos para Pombal. Após a chegada à Capela da 
Charneca, as catequistas ofereceram uma dezena a 
cada um dos catequizados e terminámos com um lan-
che no salão. Foi um dia com muito convívio e amiza-
de, proporcionado pelo nosso Deus.

António Venâncio
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Festa da Vida
A catequese do 8º ano viveu um momento alto de en-
contro, com a celebração da Festa da Vida, nos espa-
ços da Capela da Sra. de Belém, no dia 15 de Junho. 
O lema das dinâmicas desenvolvidas foi: “Vive!… Dá 

vida!”. Dar vida a nós próprios, dar vida aos outros e 
gerar vida. Vivermos com um sentido para a vida. A 
vida é um dom de Deus. A manhã foi plena de desafios 
e a presença e participação dos pais foi surpreendente. 
Os momentos de partilha e interacção entre os cate-
quizandos, os pais e os catequistas e a reflexão sobre 
os valores de Jesus Cristo, essenciais à nossa vida, 
enriqueceram a todos os participantes. A celebração 
da Festa da Vida prolongou-se com um momento de 
convívio e almoço partilhado e a participação na Euca-
ristia da Igreja Diocesana.

Catequistas do 8º ano

Encerramento da Catequese
na Arroteia

No passado domingo, 
dia 15 de junho, na 
Capela da Arroteia, 
celebrou-se o encer-
ramento da Cateque-
se. Os catequistas 
festejaram, com os 
seus catequizandos, 
ao longo da Eucaristia. 

Começou-se com uma admonição, para manifestar a 
alegria de mais um ano de caminhada junto de Deus. 
No ofertório, as crianças ofereceram flores de diferen-
tes cores, para simbolizar a amizade, o entusiasmo ju-
venil e o desejo de servir a todos. Em acção de graças, 
um catequista agradeceu a felicidade em experimentar 
a fé e a confiança em si depositada e um catequizan-
do alegou que quer continuar com Jesus, mesmo em 
tempo de férias. Os catequistas prepararam ainda uma 
árvore que, estando presente no altar, simbolizou a es-
trutura base que é a catequese e, com flores com o 
nome de todos os catequizandos, mostrou que todos 
são fruto do caminho percorrido.

A Catequese da Capela da Arroteia

Encerramento da Catequese na
Aldeia dos Redondos
O 9º Ano do Centro da Al-
deia dos Redondos assi-
nalou, no passado dia 22 
de Junho, o encerramento 
do ano catequético 2013-
14, numa cerimónia sim-
ples, mas carregada de 
simbolismo e imensa sa-
tisfação por mais um ano 
de trabalho. No final da celebração, foram entregues 
as pagelas aos catequizandos do grupo, diplomas de 
um autêntico compromisso, não só com os valores e 
a doutrina cristã, mas também com a sociedade e os 
desafios que a todos se colocam, hoje e no futuro, seja 
na comunidade, na sociedade, no trabalho e na esco-
la. Embora pequeno em número, o grupo do 9º ano 
mostrou ao longo do ano catequético, estar unido, mo-
tivado e empenhado nas causas e desafios dos nossos 
tempos. Na presença do Pe. Manuel Gonçalves, que 
presidiu à celebração, o catequista do 9º ano apontou, 
perante a assembleia, a sua coragem, sentido de hu-
mor, humildade e lucidez, como verdadeiro exemplo 
para todos. São 92 anos (e meio) de experiência que o 
tornam “um dos nossos”. Foi sob um grande aplauso, 
dirigido ao Pe. Manuel Gonçalves e aos catequizandos 
do 9º ano, que terminou esta cerimónia, na certeza que 
as férias serão retemperadoras e, ao mesmo tempo, 
período de reflexão, porque a Catequese e os valores 
de Cristo, não devem parar para férias.

Jorge Cordeiro, catequista do 9º Ano
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Paróquia celebra Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

A comunidade da Paróquia de Pombal saiu à rua, 
no domingo passado, para celebrar a Solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. A fé desta comunidade não se deixou intimidar 
pela chuva e a tradicional procissão voltou a reunir mi-
lhares de fiéis nas principais ruas da cidade de Pombal. 
A procissão foi antecedida da celebração da Eucaris-
tia, presidida pelo nosso pároco, 
Pe. João Paulo. O sacerdote 
iniciou a sua homilia com uma 
breve referência à mensagem 
do Bispo referente à celebração 
da Solenidade do Santíssimo 
Corpo de Deus. “Peregrinar 
com Jesus Eucaristia pelas ruas 
das nossas aldeias, vilas e cidades, recorda-nos pre-
cisamente esta certeza: que Jesus vai connosco nos 
caminhos desta vida”. E, durante a homilia, o Pe. João 
Paulo lembrou algumas certezas já adquiridas, como a 
“verdade” que Jesus Cristo nos deixou. “Jesus não nos 
engana”, disse. Então, se Ele nos diz a verdade, deve-
mos encarar o Mistério da Eucaristia como um momen-
to central da nossa vida. O sacerdote procurou ajudar 
a compreender o sentido do memorial que Jesus nos 
deixou, para que Ele se faça presente na nossa vida. 
Trata-se de um 
mistério e, como 
qualquer mistério, 
não devemos ter 
a pretensão de o 
explicar, mas sim 
de o viver. E, para 
encerrar o seu 
raciocínio, o pároco respondeu a algumas questões, 
como esta, tão simples: “Eu vou à missa para quê? 
Para comungar”. A comunhão do próprio corpo de 
Cristo, tal como Ele nos aconselhou, fortalece-nos in-
teriormente e isso vê-se por fora. “A nossa vida, sem 
este alimento espiritual, acaba por se transformar em 
momentos de desalento e tudo o que é vida espiritual 
e valores vai-se desvanecendo”, concluiu. E foi com 
alegria que a comunidade saiu à rua. Apenas parou, 
por alguns instantes, em frente ao Hospital Distrital de 

Pombal, onde o 
sacerdote aben-
çoou os doentes e 
lhes deixou pala-
vras de esperança. 
A procissão, acom-
panhada pela Fi-
larmónica Artística 

Pombalense, ligou a Igreja do Cardal à Igreja Matriz 
e contou com a presença dos comandantes dos Bom-
beiros e da PSP e dos representantes das autarquias 
locais, nomeadamente o presidente da Câmara, Diogo 
Mateus, o presidente da Assembleia, Narciso Mota e 
o presidente da Junta de Freguesia de Pombal, Nas-
cimento Lopes.

Aniversário dos Escuteiros
Comemorou-se, no passado fim-de-semana de 14 
e 15 de Junho, o 32.º aniversário do Agrupamento 
674 Pombal, do Corpo Nacional de Escutas. Durante 
todo o fim-de-semana, os escuteiros realizaram acti-
vidades, em conjunto com pais e amigos e antigos 
escuteiros, promovendo o espírito de equipa e en-
treajuda, que tanto se desenvolve nesta associação. 
Das actividades realizadas destacam-se os jogos e 
dinâmicas promovidas, que deixaram muitos sorrisos 
na cara de quem participou, a troca de conselhos e de 
histórias com os antigos escuteiros do agrupamento, 
que animaram o final do dia, no tradicional “Fogo de 
Conselho”. Momento de partilha entre escuteiros e a 
comunidade e culminar da actividade foi a Missa da 
Jornada Arciprestal (Dia da Igreja Diocesana), presi-
dida pelo nosso Bispo, junto à Capela da Senhora de 
Belém. Parabéns ao 674!

Isabel Silva

“Confortai, Senhor, todos os
doentes”
“Confortai Senhor 
todos os doen-
tes”. Foi com es-
tas palavras que 
a comunidade da 
Paróquia de Pom-
bal que participou 
na Procissão da 
Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo suplicou a Deus para minorar o 
sofrimento dos doentes internados no Hospital Distrital 
da cidade. O Pe. João Paulo fez uma breve paragem 
em frente ao estabelecimento de saúde, para rezar e 
dar a bênção a todos os doentes. Durante esta curta 
paragem, o nosso pároco leu uma passagem do Evan-
gelho de São Marcos: A cura de um surdo-mudo. “Tor-
nando a sair da região de Tiro, veio por Sídon para o 
mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. 
Trouxeram-lhe um surdo tartamudo e rogaram-lhe que 

impusesse 
as mãos 
sobre ele. 
Afastando-
se com ele 
da multi-
dão, Jesus 
meteu-lhe 
os dedos 

nos ouvidos e fez saliva com que lhe tocou a língua. Er-
guendo depois os olhos ao céu, suspirou dizendo ‘Ef-
fathá’, que quer dizer ‘abre-te’. Logo os ouvidos se lhe 
abriram, soltou-se a prisão da língua e falava correcta-
mente. Jesus mandou-lhes que a ninguém revelassem 
o sucedido; mas quanto mais lho recomendava, mais 
eles o apregoavam”. Após esta curta paragem, junto 
ao hospital, a procissão retomou o seu ritmo até à Igre-
ja Matriz.



29 de Junho de 2014
XIII Domingo do Tempo Comum

Primeira leitura (Act. 12, 1-11)
Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns 
membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, 
irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava 
aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos 
dias dos Ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, 
entregando-o à guarda de quatro piquetes de quatro 
soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer 
perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto 
Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente 
a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes 
pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre dois 
soldados, preso a duas correntes, enquanto as sentinelas, 
à porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu o 
Anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O 
Anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: 
«Levanta-te depressa». E as correntes caíram-lhe das 
mãos. Então o Anjo disse-lhe: «Põe o cinto e calça as 
sandálias». Ele assim fez. Depois acrescentou: «Envolve-
te no teu manto e segue-me». Pedro saiu e foi-o seguindo, 
sem perceber a realidade do que estava a acontecer 
por meio do Anjo; julgava que era uma visão. Depois de 
atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, 
chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, e a porta 
abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando 
por uma rua, e subitamente o Anjo desapareceu. Então 
Pedro, voltando a si, exclamou: «Agora sei realmente que 
o Senhor enviou o seu Anjo e me libertou das mãos de 
Herodes e de toda a expectativa do povo judeu».

Segunda leitura (2 Tim. 4, 6-8.17-18)
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. 
O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, 
por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse 
plenamente proclamada e todos os pagãos 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.

Leitura do Evangelho (Mt. 16, 13-19)
Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de 
Filipe e perguntou aos seus discípulos: «Quem dizem os 
homens que é o Filho do homem?». Eles responderam: 
«Uns dizem que é João Baptista, outros que é Elias, outros 
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Avisos Paroquiais
:: 29.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações (16h00)

:: 06.Jul | Plenário do Conselho Pastoral Paroquial (das 
10h30 às 19h00)

:: 06.Jul | Sra. de Belém - Festa do Espírito Santo - 
Missa (14h00)

:: 06.Jul | Ranha de Baixo - Festa de S. Pedro - Missa e 
Procissão (15h00)

:: 06.Jul | Flandes - Festa de S. João - Missa (15h00)
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que é Jeremias ou algum dos profetas». Jesus perguntou: 
«E vós, quem dizeis que Eu sou?». Então, Simão Pedro 
tomou a palavra e disse: «Tu és o Messias, o Filho de 
Deus vivo». Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, filho 
de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que to 
revelaram, mas sim meu Pai que está nos Céus. Também 
Eu te digo: Tu és Pedro; sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus: tudo o que ligares 
na terra será ligado nos Céus, e tudo o que desligares na 
terra será desligado nos Céus».

Comentário
Este ano, o 13º Domingo Comum coincide com a Solenidade 
dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo. A liturgia convida-nos 
a refletir sobre estas duas figuras e a considerar o seu 
exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do 
projeto libertador de Deus.

O Evangelho convida os discípulos a aderirem a Jesus e 
a acolherem-no como “o Messias, Filho de Deus”. Dessa 
adesão, nasce a Igreja – a comunidade dos discípulos de 
Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A missão 
da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que 
Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder 
das chaves – isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de 
adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo 
e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à 
proposta de salvação que Jesus oferece.

A primeira leitura mostra como Deus cauciona o testemunho 
dos discípulos e como cuida deles quando o mundo os 
rejeita. Na ação de Deus em favor de Pedro – o apóstolo 
que é protagonista, na história que este texto dos Atos hoje 
nos apresenta – Lucas mostra a solicitude de Deus pela 
sua Igreja e pelos discípulos que testemunham no mundo 
a Boa Nova da salvação. 

A segunda leitura apresenta-se como o “testamento” de 
Paulo. Numa espécie de “balanço final” da vida do apóstolo, 
o autor deste texto recorda a resposta generosa de Paulo ao 
chamamento que Jesus lhe fez e o seu compromisso total 
com o Evangelho. É um texto comovente e questionante, 
que convida os crentes de todas as épocas e lugares a 
percorrer o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, 
com ânimo – a exemplo de Paulo.


