
Um amor sobre 
todas as coisas
No passado domingo escutáva-
mos Jesus perguntar a Pedro, 
como pergunta, hoje, a cada um 
de nós: “Simão, filho de João, tu 
amas-me mais do que estes?”. É 
um mistério de amor, este de um Deus que nos aco-
lhe para lá do nosso pecado e das nossas negações. 
Deus abraça-nos continuamente, num movimento 
ascendente de vida e glorificação. Fomos criados por 
Ele, para Sua glória. Quer dizer que fomos criados 
para participar na Sua plenitude, na Sua glória, na Sua 
eternidade e vida. Deus ama-nos antes de tudo e para 
além de tudo. Coloca-nos eternamente no Seu cora-
ção e entrega-Se. Deus quer – e Jesus o mostrou com 
a Sua vida – esta relação amorosa connosco, porque 
somos os Seus filhos queridos. Sabemos o que Cristo 
fez por nós e porquê. É altura de respondermos àque-
la questão e manifestarmos na vida esse amor por 
Ele. Que lugar tem Cristo no meu coração? Que lugar 
tem o Pai e o Espírito? Qual é o dinamismo dos meus 
afectos, quando penso em Deus? Vibro interiormente 
na minha relação com Deus? Deus vibra comigo e 
quer, por que me ama muito, estar sempre comigo. 
Que vontade tenho eu de estar com Ele? E que pala-
vras amorosas Lhe dirijo? Ele fala-me tanto!... Somos 
convidados a procurar continuamente a Jesus e entrar 
em relação com Ele. Nesse encontro, Ele abre-nos de 
tal forma o Seu coração e assume com tal intensidade 
os Seus afecto que nunca nenhum de nós pode deixar 
de O amar. “Sim, Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes 
que Te amo”, dizia Pedro como resposta renovada a 
Jesus, seu amigo. Ele é a mansidão, a humildade e 
seduz-nos continuamente. Se nos deixamos seduzir, 
estas passam a ser características nossas também e 
os tesouros do Reino passam a ser as nossas verda-
deiras riquezas. Passamos a ser os “pobres de Deus”, 
para quem Ele reserva essas riquezas. Na pergunta 
de Jesus sobre o nosso amor por Ele vai também a 
Sua intenção e vontade de tudo nos dar. Os pobres 
de Deus, os amados de Deus recebem, por herança, 
a vida de Deus e tudo o que Ele fez. Deus ama-nos 
muito e só nos pede o nosso amor em resposta. No 
processo, dá-nos tudo. Até quando serei eu lento em 
acreditar nestas verdades? Até quando vou oferecer 
eu resistência? Até quando me contentarei com a limi-
tação do que sou capaz de fazer? Que resposta dou 
eu a esse amor que se sobrepõe a tudo e a tudo ilu-
mina e dá sentido. Chegou a hora de O buscar e de 
Lhe responder como Pedro: “Tu sabes que Te amo”.

Pe. João Paulo Vaz

O regresso do
Domingo da
Generosidade…
a favor da Matriz
O Domingo da Generosidade, 
termo pelo qual ficou conhe-
cida uma das iniciativas que 
a nossa paróquia promoveu 
durante o período que a Ig-
reja do Cardal esteve em 

obras, regressa hoje a favor da Igreja Matriz. A Torre 
da Igreja Matriz necessita, urgentemente, de obras, 
segundo informou o nosso pároco, no final da celeb-
ração da Eucaristia de domingo passado. Segundo in-
formação do Pe. João Paulo, “toda a cantaria, todas 
as pedras estão em avançado estado de degradação, 
fazendo com que as infiltrações de água sejam muito 
acentuadas e criando uma zona de perigo naquela 
área, pois não estamos livres de alguns fragmentos se 
irem soltando e caindo. Além disto, todas as pedras 
à volta da Igreja e todo o telhado necessitam de uma 
limpeza”. A referida intervenção já está orçamentada 
e vai custar cerca de 35 mil euros. O nosso pároco 
apelou, mais uma vez, à generosidade de toda a co-
munidade cristã. “Assim, para podermos reunir o valor 
necessário para esta obra, para além de outras iniciati-
vas e campanhas que estão a ser programadas, venho 
pedir-vos a vossa generosidade, partilhando convosco 
esta responsabilidade, que é de todos os paroquianos, 
através do Domingo da Generosidade. Retomamos 
esta partilha, de todos conhecida, e que será, como 
antes, no primeiro domingo de cada mês, mantendo-
se até ser necessário”. E hoje é o primeiro domingo do 
mês e será a primeira oportunidade de ajudar a manter 
a herança que recebemos das comunidades que nos 
antecederam.
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Sectores da Catequese fazem 
balanço do ano

Peregrinação a Fátima reuniu a 
“família” da Diocese de Coimbra

XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM

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.



Balanço do 3º Sector da Catequese
Neste ano catequético, que agora termina, realizaram-
se todas as atividades planificadas para os vários 
anos que constituem o 3º Sector da Catequese, no-
meadamente as festas correspondentes a cada ano 
(7º ano - Festa das Bem-Aventuranças, na Capela 
dos Vicentes; 8º ano - Festa da Vida e 9º ano - Festa 
do Compromisso, na Igreja de N. Sra. de Belém; 10º 
ano - celebração do Crisma). Sublinhe-se, também, 
que houve diversas atividades não calendarizadas, 
mas que foram levadas a cabo por alguns grupos, de-
signadamente a colaboração activa e empenhada em 
campanhas de solidariedade (por exemplo, do “Banco 
Alimentar contra a Fome”), visitas a lares de idosos e a 
visita ao Convento do Louriçal. Apesar de reconhecer 
que alguns obstáculos se apresentaram no caminho, 
creio que, para todos os envolvidos, este trabalho foi 
mais um degrau na escada do crescimento espiritual. 
Aos catequistas, em particular, deixo uma mensagem 
de agradecimento e de carinho por todo o empenho 
demonstrado, na certeza de que, se Jesus nos esco-
lheu para O servir junto dos jovens e famílias da nossa 
paróquia, devemos corresponder a esse chamamento 
o melhor que sabemos e podemos, apesar das nossas 
imperfeições humanas. Finalizo com um enorme “obri-
gado” a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo 
pela inspiração e pela força que sempre me têm dado 
para levar a cabo esta tarefa (junto com os restantes 
elementos da equipa coordenadora), principalmente 
nos momentos de maior dificuldade em conciliar esta 
missão com a vida familiar e profissional.

Maria Graciosa Gonçalves
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Balanço do 2º Sector da Catequese
No final de mais um ano de catequese, os catequistas 
do 2º Sector da nossa Paróquia reuniram para fazer 
a avaliação do ano. Esta reunião começou com a in-

vocação do Espírito Santo e com o pedido a que Ele 
ajudasse a fazer uma avaliação sincera, pois só dessa 
forma podemos, nos próximos anos, corrigir o que es-
teve menos bem e aperfeiçoar o que esteve melhor. 
Entre os pontos mais positivos, foi salientada a boa or-
ganização das festas (Palavra, Aliança e Profissão de 
Fé). Nos pontos menos positivos, salientou-se a falta 
de unidade entre todos os Centros, no que se referiu 
à Peregrinação das Crianças a Fátima. Foi ainda dada 
como sugestão que na festa da Palavra houvesse al-
gum cântico mais apropriados ao momento celebrativo 
e que, nas leituras da Missa das 12h00 houvesse parti-
cipação de algumas crianças. Terminámos este encon-
tro com uma oração de agradecimento.

Vitor Gonçalves

Peregrinação a pé a Fátima
Um grupo de peregrinos de Pombal fez-se à estrada, 
no fim-de-semana passado, com destino ao Santuário 
de Fátima. O pequeno grupo, composto por alguns jo-
vens e adultos da paróquia de Pombal, acompanhados 
pelo Agrupamento de Escuteiros 674 - Pombal, iniciou 
a sua peregrinação a pé, na sexta-feira à noite, e che-
gou ao destino, na manhã de sábado. Mais ou menos 
à mesma hora chegaram os cerca de 200 peregrinos 
da Paróquia de Pombal que participaram na Peregri-
nação Diocesana a Fátima. Momento comum aos dois 
grupos foi o momento da recitação do Terço. A referida 
peregrinação reuniu cerca de nove mil peregrinos de 

toda a Diocese de Coimbra. A peregrinação a pé foi 
antecedida por um momento de oração, presidido pelo 
nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz. Os peregrinos re-
zaram, pedindo a intercessão de Maria para o caminho 
e para os caminhos da vida e receberam a bênção do 
sacerdote. Durante o pequeno momento de oração, o 
Pe. João Paulo dirigiu-se aos peregrinos como “teste-
munhas da fé, porque caminham à luz dessa mesma 

fé”. “Deus é o 
princípio e o fim 
da nossa peregri-
nação humana”, 
acrescentou. E, 
depois, dirigindo-
se a Jesus, pediu: 
“Acompanhai, Se-
nhor, os nossos 
caminhos”. E as-
sim começou esta 
peregrinação.

Balanço do 1º Sector da Catequese
Ao terminar mais um ano catequético, todos os que fi-
zemos catequese no 1º Sector damos graças a Deus 
por tudo o que vivenciámos, aprendemos e pudemos 
testemunhar. Nestes três primeiros anos, realizámos 
festas que vivemos em comunidade, a Festa do Aco-
lhimento, a Festa do Pai Nosso, a Festa do Perdão 
e  a Primeira Comunhão, e ficámos todos muito mais 
enriquecidos. Houve uma boa participação e colabora-
ção de todos os catequistas, das crianças e dos seus 
pais e assim pudemos crescer em graça e aumentar 
a nossa fé.

Isabel Jorge
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Peregrinação Diocesana de Coimbra reuniu milhares de peregrinos em Fátima
“Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila 
no meu Deus”. A alegria do nosso Bispo, D. Virgílio 

do Nascimento Antunes, con-
tagiou os cerca de nove mil 
peregrinos que participaram 
na Peregrinação Diocesana 
de Coimbra a Fátima deste 
ano. A Paróquia de Pombal 
esteve representada por mais 
de 200 peregrinos. O nosso 
Bispo dirigiu-se à comunidade 
diocesana, com palavras do 
hino da alegria e júbilo can-
tado por Isaías, ao profetizar 
a justiça e o louvor que Deus 

fará brotar diante das nações. “Pode, hoje, ser en-
toado por todos nós, que conhecemos Jesus Cristo, o 
filho de Deus incarnado no 
seio imaculado de Maria”. A 
Peregrinação Diocesana a 
Fátima realizou-se também 
no ano passado e resultou 
num sucesso imediato, com 
uma participação massiva 
da comunidade da Diocese 
e várias manifestações 
de júbilo pela experiência 
vivida. O Pe. Jorge San-
tos, Vigário Episcopal para 
a Pastoral, que orientou a 
peregrinação, testemunhou 
isso mesmo: “Lembro-me que depois da peregrinação 
do ano passado, houve pessoas que oralmente, ou 
por escrito, nos testemunharam terem vivido uma bela 
experiência de comunhão Diocesana que as deixou 
muito felizes”. E foi o mesmo orgulho que, certamente, 
motivou os milhares de peregrinos que, no sábado pas-
sado, viveram um dia em comunhão diocesana. Entre 
eles, estavam várias pessoas da nossa comunidade, 
acompanhadas pelo nosso pároco e arcipreste, Pe. 
João Paulo. O dia começou bem cedo, com a recitação 
do Terço, na Capelinha das Aparições, na presença do 
nosso Bispo. Seguiu-se a procissão para a Basílica 

da Santíssima 
T r i n d a d e , 
seguida da 
c e l e b r a ç ã o 
da Eucaristia, 
presidida pelo 
nosso Bispo, 
D. Virgílio. 
Nesta cele-
bração ainda 

esteve presente o Bispo Emérito D. Serafim Ferreira 
e Silva, antigo Bispo da Diocese de Leiria-Fátima. A 
homilia de D. Virgílio incidiu no apelo do Papa Francis-
co de, viver e testemunhar esta alegria do Evangelho, 
“fazendo dela o grande sinal da nossa fé, que vence 

todas as barreiras, mesmo as do sacrifício, da dor e 
da morte”. Com 
Nossa Senhora, 
que acompa-
nhou Jesus e 
nos acompanha 
em todos es-
ses momentos, 
é mais fácil ul-
trapassar tudo 
isso, tal como nos testemunharam os três Pastorinhos 
de Fátima. Havemos de aprender com eles a manter 
firme a certeza de que nada nos pode separar do amor 
de Deus e que o Seu coração, que é o nosso refúgio, 
por fim, triunfará. O Senhor Bispo prosseguiu, lem-
brando que a nossa devoção mariana, bem patente na 
peregrinação de sábado passado e em tantos outros 

momentos de oração, con-
stitui um grande suporte da 
fé e da vida dos cristãos. 
E a vida dos cristãos está 
alicerçada nas Escrituras. 
No passado dia 28 de jun-
ho, os textos reportavam a 
nossa mente até ao episó-
dio do menino Jesus sen-
tado entre os doutores da 
Lei a pronunciar palavras 
de sabedoria que deixaram 
admirados todos os que O 
ouviam. “Este Evangelho 

apresenta-nos Jesus como o centro absoluto da nossa 
vida”, continuou o senhor Bispo na sua homilia. “O 
Evangelho conclui que Maria guardava todos aqueles 
acontecimentos no seu coração, pois é no coração que 

se dá o encontro 
mais frutuoso entre 
a pessoa humana e 
Deus”. A concluir D. 
Virgílio deixou um 
apelo: “Envolvamo-
nos na sociedade 
e no mundo como 
sal, fermento e 
luz de Cristo, que 
transforma e dá sa-

bor”. A peregrinação prosseguiu durante a tarde, com 
vários momentos de animação e vários testemunhos 
de vida. A tarde encerrou em oração. A família diocesa-
na regressou a casa mais rica interiormente e com uma 
surpresa debaixo do braço: a edição especial do “Cor-
reio de Coim-
bra”. E, tal como 
ano passado, a 
esperança é de 
voltarmos todos, 
para o ano, a 
Fátima.



6 de Julho de 2014
XIV Domingo do Tempo Comum

Primeira leitura (Zac. 9, 9-10)
Eis o que diz o Senhor: «Exulta de alegria, filha de Sião, 
solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, 
justo e salvador, que vem ao teu encontro, humildemente 
montado num jumentinho, filho duma jumenta. Destruirá os 
carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de 
Jerusalém; e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a 
paz às nações: o seu domínio irá de um mar ao outro mar 
e do Rio até aos confins da terra».

Comentário
«Eis o teu Rei que vem ao teu encontro, humildemente...» 
A humildade e a mansidão são características do reino de 
Deus, e, antes de mais, do próprio Rei, Cristo Senhor. De 
facto, a realeza deste reino não se afirma no poder, muito 
menos na violência, mas na verdade, na justiça, no amor, 
na paz. A entrada de Jesus em Jerusalém deu realização 
completa a esta palavra do profeta.

Segunda leitura (Rom. 8, 9.11-13)
Irmãos: Vós não estais sob o domínio da carne, mas do 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas 
se alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. 
Se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de entre os 
mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus 
de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim, 
irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos 
segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis; 
mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, 
vivereis.

Comentário
“Corpo”, que aqui se chama a “simples natureza” e, às 
vezes, também, a “carne”, significa, neste caso, não uma 
parte do homem em oposição a “alma”, mas o homem todo, 
que existe no corpo e por ele se manifesta, enquanto não 
está ainda sujeito ao Espírito de Deus, princípio da vida 
nova do homem que vive em Cristo. Quem tem em si a vida 
do Espírito de Cristo deve praticar as obras próprias de 
um homem espiritual, como o é o cristão, assim chamado 
precisamente porque vive animado pelo Espírito de Jesus 
Cristo.

Leitura do Evangelho (Mt. 11, 25-30)
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó 
Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas 
verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos 
pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 10.Jul | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h00)

:: 12.Jul | Sra. de Belém - Eucaristia Verbum Dei 
(19h00)

:: 13.Jul | Arropteia - Festa de S. Bento - Missa (15h00)

:: 13.Jul | Salão Paroquial - Conselho Pastoral 
Arciprestal (16h00)

:: 13.Jul | Seminário Maior de Coimbra - Encontro 
Diocesano de Animadores da Catequese de Adultos 
(16h00)
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do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém 
conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai 
senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 
Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e 
Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de 
Mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis 
descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é 
suave e a minha carga é leve».

Comentário
“Manso” e “humilde” são palavras que caracterizam os 
que entram no reino de Deus, e estão próximas da ideia 
expressa também por “pobres de Deus”, aqueles para 
quem as verdadeiras riquezas são os tesouros daquele 
reino. Esses tesouros são um mistério, um segredo, que 
só Jesus conhece, mas que Ele dá a conhecer aos seus. 
Estes hão-de compreender como é suave a Lei de Deus, 
caminho que leva à compreensão e posse dos verdadeiros 
valores da vida vividos em Deus. É a esses que, nas bem-
aventuranças, está dito que “hão-de possuir a terra”, a 
Terra Prometida, como herança.

Durante o mês de Julho

Inscrições para o 1º ano
da Catequese

e
renovação das matrículas

A catequese faz parte da ação evangeli-
zadora da Igreja que envolve aqueles que 
aderem a Jesus Cristo. Catequese é o en-
sinamento essencial da fé, não apenas da 
doutrina, como também na vida, levando 
a uma consciente e ativa participação do 
mistério litúrgico e irradiando uma ação 
apostólica.


