
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Se Deus está por 
nós...
É de S. Paulo este pensamento 
que, tantas vezes, nos acalenta o 
coração e nos enche de coragem: 
“Se Deus está por nós, quem es-
tará contra nós?” Sabemo-lo no 
coração (sabemo-lo de “cor”), mas nem sempre faze-
mos valer, na vida, esta certeza. Porque nos agarra-
mos, muitas vezes, só às nossas forças, às nossas 
possibilidades, porque, tantas vezes, fazemos de-
pender só de nós os passos da nossa vida, acabamos 
por esquecer esta verdade de um Deus que é Pai, que 
salva e que deseja que nenhum de nós se perca. O 
próprio Jesus o confirma: “A vontade de Meu Pai é que 
Eu não perca nenhum daqueles que me deu”. Se Deus 
só pode amar e derrama sobre nós toda a força cria-
dora desse amor, como, então, poderia, alguma vez, 
abandonar-nos à nossa sorte? Se o fizesse, podería-
mos olhar para Ele como nosso Deus e Pai e afirmar o 
Seu amor? Porque uma coisa será não acreditar n’Ele 
e nesse amor (e, então, não existe história de relação 
com Deus) e outra coisa será acreditar no Seu amor 
e presença e não o afirmar na vida. A primeira, ainda 
que não seja boa, é possivel; a segunda não. Não é 
possível acreditar no amor, na bondade, na presença, 
na salvação, na paternidade de Deus e, ao mesmo 
tempo, viver como se Ele não existisse ou d’Ele pres-
cindindo. Se Deus é amor, é por nós; e, se é por nós, 
o que nos poderá ainda faltar? O quê ou quem poderá 
alguma coisa contra nós? Se nos sentimos amados 
por Deus, a nossa confiança tem de existir numa rela-
ção proporcional a esse amor. Na verdade, se a minha 
confiança em Deus é pequena e pobre, é porque, real-
mente, ainda não me sinto verdadeiramente amado 
(ou muito amado) por Ele. Também acontece assim 
entre nós: confiamos mais naqueles que sentimos que 
mais nos amam. A fé e a confiança existem na relação 
directa com os sentimentos de amor que experimen-
tamos. Quando é que deixamos de confiar? Quando 
deixamos de amar ou ser amados. E que provas te-
mos nós de que, alguma vez, Deus tenha deixado de 
nos amar? Ora, aí está um bom desafio: provar, em 
verdade, que Deus não nos ama ou deixou de nos 
amar. Não é possível. A prova de que Deus não ama é 
ou seria a prova de que Ele não existe. Para um ateu, 
de facto, não existe o amor de Deus. Não porque Ele 
não ama, mas porque Ele não existe. Para quem as-
sume e vive a existência de Deus, o Seu amor é uma 
realidade incontornável e incomensurável. Ora, se é 
assim e porque o amor (até nós o sabemos!) é algo 
perfeito, então, na verdade, Deus está por nós. A vida, 
a morte e a ressurreição do Filho o manifestam para 
sempre. E, se Deus está por nós, de que poderemos 
nós ter medo? De nada. De nada mesmo.

Pe. João Paulo Vaz

Projecto Vocacional Sacerdotal
Se és jovem e sentes Cristo a chamar por ti. Então res-
ponde-lhe e procura o Grupo do Projecto Vocacional 
Sacerdotal de Pombal. A equipa composta por Cândida 
Silva, João Simões, José Carlos e Cecília Rodrigues, 
reuniram no sábado passado para preparar as activi-
dades propostas pelo nosso pároco Pe. João Paulo 
Vaz, para o novo Ano Pastoral. Esta equipa foi reforça-
da por Pedro Simões, o jovem finalista de Teologia que, 
desde setembro último está a trabalhar com o Pe. João 
Paulo na Paróquia de Pombal. O Projeto Vocacional 
Sacerdotal 
é o serviço 
da diocese 
de Coimbra, 
que tem 
como mis-
são acom-
panhar os 
jovens ra-
pazes que 
sintam o 
desejo de discernir aquela que é a sua vocação. Se-
gundo informação do responsável por este projecto, 
Pe. Pedro Santos, “precisamos de continuar a propor o 
sacerdócio como caminho de plenitude e de vida, em 
primeiro lugar para nós, mas também para os outros”. 
Os jovens estão agrupados em dois grupos distintos: 
os mais novos (os que frequentam o 9º ano de es-
colaridade e o 11º ano) fazem parte do Grupo Cura 
D’Ars; os mais velhos (12º ano e universitários) estão 
integrados no Grupo de Santo Agostinho. Recorde-se 
que a Paróquia de Pombal tem estado representada no 
Grupo Cura D’Ars por três jovens: o David, o Rodrigo 
e o Vitor. Mas, nos próximos encontros, participarão 
mais três jovens da nossa Paróquia, a revelar opor-
tunamente.
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Casal Fernão João abençoou 
estudantes universitários

Abertura no Novo Ano Pastoral une 
Diocese de Coimbra

XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM



Bispo de Coimbra em Pombal já na 
próxima quarta-feira

D. Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, 
desloca-se a Pombal já na próxima quarta-feira para 
presidir a uma Assembleia Arciprestal dirigida a todas 
as forças vivas do Arciprestado, para um diálogo sobre 
o Plano Pastoral Diocesano, o sentido de pertença, 
a direcção para onde caminha a Diocese. O encon-

tro com a comunidade 
arciprestal de Pombal 
está agendado para as 
21h00, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de 
Pombal. O senhor Bis-
po virá acompanhado 
pelo Pe. Jorge Santos, 
Vigário Episcopal para 
a Pastoral, e deverá fa-
zer um balanço do Pla-
no Pastoral em vigor e 
falar um pouco sobre a 
vida na Diocese. A pro-

pósito da vida da Diocese, D. Virgílio Nascimento An-
tunes disse em entrevista ao Correio de Coimbra que 
“gostava que na nossa Diocese houvesse uma maior 
comunhão de pessoas, sobretudo daquelas que vivem 
na fé. Uma união de esforços entre todos nós que so-
mos membros da Igreja e nos sentamos a trabalhar em 
conjunto. Que não haja divisões, mas sim um reflectir 
de programas, definindo objectivos, e agindo depois, 
todos, em conformidade, em unidade e em comunhão. 
Este é o desejo que eu tenho, para estarmos ao servi-
ço da evangelização, que é aquilo que me faz estar em 
Coimbra, aquilo que me faz estar na Igreja e aquilo que 
me faz estar na vida”.
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Recomeçar
Realizou-se, no passado dia 3 de Outubro, no Salão 
Paroquial de Pombal, a primeira Ultreia deste ano Pas-
toral 2014-2015, do Movimento dos Cursos de Cris-
tandade. Lembrava-nos o coordenador desta Ultreia,  
António Martins, que não deveria ser mais uma Ultreia, 
mas um momento de partilha e de reencontro. Depois 
da oração inicial, feita pelo Pe. João Paulo, a Deolinda, 
baseada numa pequena história, “A Rocha”, deu-nos o 
seu testemunho de vida, referindo que o compromis-
so que um dia assumiu com Cristo exige estar atenta, 
vencer os medos, ter confiança em Deus, porque “se 
Deus está comigo nada tenho a temer. Quando vêm os 
vendavais, eu sei que o Senhor está sempre ao meu 
lado e me pega ao colo”. A Isabel referiu, que desper-
tada por esta história sentiu-se uma “lasca” uma pedra 
que faz parte da pedreira que é o Senhor. Outra irmã 
salientou que Deus só pede o nosso esforço, embora 
pensemos que estamos a fracassar, mas as dificulda-
des é que nos tornam fortes e vitoriosos. Todo o resto 
o Senhor fará. De seguida, o Pe. João Paulo referiu 
que para remover determinadas pedras é necessário 
beber da” fonte de água viva”. Se tenho um compro-
misso com Cristo, eu tenho de envolver os outros nes-
se mesmo compromisso. Lembrando ainda o que nos 
foi dito no nosso cursilho, é a Graça de Deus vem ao 
nosso encontro e a nossa resposta só pode ser a fé, 
porque muitas vezes os meus “nãos” anulam a graça 
de Deus. Sem Deus não há transformação do mundo 
e a culpa é só minha. “ Cristo conta contigo”, foi uma 
das frases que escutamos no nosso cursilho que será 
o vínculo da graça de Deus. Para terminar, na homilia, 
o P. João Paulo fez referência à leitura do livro de Job, 
lembrando a necessidade de sermos humildes. Diante 
de Deus sinto-me pequenino, mas “sou”. Quando me 
sinto pequenino, só posso crescer. Encerrou com esta 
frase: “Não é a nossa fé que falha, é a nossa vontade 
que não funciona bem”.

Helena Cabral

Casal Fernão João homenageia 
estudantes

No último domingo do mês passado, a comunidade do 
Casal Fernão João viveu uma manhã diferente. A cele-
bração da Eucaristia centrou-se nos jovens estudantes 

do ensino superior que se prepararam para iniciar, ou-
tros reiniciar, a sua difícil vida académica. Em tempos 
que se apresentam difíceis e cheios de obstáculos, os 
jovens e estudantes reforçam-se na fé para ultrapas-
sar as barreiras. Com alegria e jovialidade gritaram por 
sonhos e valores, pedindo a bênção e o olhar de Deus 
sobre eles. Que seja um ano pleno.

Ana Santos

Reunião dos leitores
Os leitores da Paróquia 
de Pombal reencontrara-
se, no sábado passado. 
Os leitores reúnem-se 
mensalmente, no primeiro 
sábado, e estes encontros 
estão abertos a todos os 
leitores da paróquia, Cape-
las incluídas. No encontro 
de sábado passado, o grupo reflectiu um pouco sobre 
a Nota Pastoral do nosso Bispo para este Ano Pasto-
ral, dirigida a toda a Diocese. No documento estudado, 
o Pe. João Paulo chamou a atenção dos leitores para a 
importância da formação teológica e recordou algumas 
dessas mesmas formações que estão disponíveis ao 
nível da Diocese, nomeadamente o Curso Básico de 
Teologia, na Escola de Teologia e Ministérios da Dioce-
se de Coimbra. Os leitores reencontram-se no próximo 
dia 1 de novembro, às 18h30.
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“Amo a Igreja, leio o seu jornal”
O novo Correio de Coimbra já está ao seu dispor. A 
apresentação oficial foi um dos momentos que marcou 
a abertura Solene do Ano Pastoral, que decorreu no 
domingo passado em Coimbra. O Correio de Coimbra, 
com os mesmos objetivos de sempre, que é levar aos 
cristãos da diocese de Coimbra a vida da Igreja, tem 
agora um rosto novo, mais atractivo, moderno, com no-
vos colaboradores e num novo formato. A grande novi-
dade, para além do design gráfico, é a existência de 
um suplemento. Este suplemento quer dar a conhecer 
a vida de cada comunidade paroquial à grande comu-
nidade que é a Igreja Diocesana. Nesse suplemento, 
podemos encontrar toda aquela que é a vida pastoral 
da paróquia, nas suas atividades pastorais, reuniões, 
encontros e formações; os horários das Eucaristias e 
dos locais onde esta será celebrada; os nomes das 

Abertura do novo Ano Pastoral… “Comunidade de Discípulos Missionários”

O novo Ano Pastoral, 2014-2015, foi solenemente 
inaugurado, no domingo, pelo nosso Bispo, D. Virgílio 
do Nascimento Antunes. A celebração da Eucaristia, 
onde foram empossados os membros dos Conselhos 
Pastorais Arciprestais, foi um dos momentos altos des-
te dia. O novo Ano Pastoral terá como tema “Comuni-
dade de Discípulos Missionários” e pretende, segundo 

o nosso Bispo, 
investir na cons-
tituição e forma-
ção de grupos de 
cristãos que se 
sintam discípulos 
enviados a anun-
ciar a Alegria do 
Evangelho. Por 
isso, continuou 

D. Virgílio, será trabalhado, de modo especial, a for-
mação de catequese de adultos e/ou noutros métodos 
que apostem no primeiro anúncio. A Abertura Solene 
foi dividida em duas partes. Na primeira, os represen-
tantes das várias paróquias que compõem a Diocese 
de Coimbra tiveram o prazer de ouvir, sobre o tema 
da corresponsabilidade, o Cónego António Manuel de 
Almeida Janela, do 
Patriarcado de Lis-
boa. A conferência 
realizou-se no au-
ditório da Reitoria 
da Universidade 
de Coimbra. Entre 
vários “recados” 
que deixou aos pre-
sentes, o Cónego deixou bem claro que a Igreja é es-
sencialmente comunidade. A Igreja é das pessoas que 
querem seguir Jesus e o termo comunidade é sinónimo 
de Igreja. O orador disse, ainda, que os cristãos neces-
sitam de se exprimir de modo humano para combater 
a falta de humanização que começamos a sentir um 

pessoas da paróquia que foram baptizadas, que casa-
ram ou que faleceram; ou ainda qualquer outra infor-
mação que se considere relevante da vida da paróquia 
ou unidade pastoral. O projecto é ambicioso, porque 
quer que o Correio de Coimbra seja um símbolo da 
unidade da Igreja diocesana; quer que chegue a cada 
lar cristão e que possa ser um instrumento ao serviço 
da formação da comunidade de discípulos missioná-
rios que anunciam o Evangelho de Jesus. Faça-se as-
sinante!

pouco por todo o mundo. Outro recado que o cónego 
deixou foi, no mínimo interessante, e era dirigido aos 
párocos. O orador entende que todas as Igrejas (edifí-
cios) deviam ter à entrada alguém a receber os visitan-
tes e acompanhar os mesmos na história de cada Igre-
ja e da própria 
comunidade. 
Por último, D. 
António Janela 
lembrou que, 
de uma vez 
por todas, de-
vemos “passar 
de agentes da 
Igreja para a 
Igreja das gentes”. No final da conferência, os presen-
tes dirigiram-se à Sé onde o nosso Bispo presidiu à 
celebração de Abertura Solene do novo Ano Pastoral. 
D. Virgílio, durante a sua homilia, reafirmou algumas 
das ideias que já tinha referido durante a conferência 
anterior e lembrou, mais uma vez, que “Deus precisa 
de nós” e da nossa fidelidade. “Como é que podemos 
ser chamados cristãos se não reconhecermos a nossa 
fé?”, questionou. A “riqueza da Igreja está na pessoa, 
está nos carismas dos seus membros, e nos servos 
que dão a vida pelo seu Senhor”. E foi neste tom, muito 
sentido e emotivo, que D. Virgílio prosseguiu a sua ho-
mília que encer-
rou com a tomada 
de posse de todos 
os membros das 
Assembleias Arci-
prestais. A Assem-
bleia Arciprestal 
de Pombal esteve 
representada por 
um grande número de elementos, dos quais destaco 
os da paróquia de Pombal presentes: Helena Cabral, 
André Colaço e Leonel Gameiro.



12 de Outubro de 2014
Domingo XXVI do Tempo Comum

Primeira leitura (Is. 25, 6-10a)
Sobre este monte, o Senhor do Universo há-de preparar 
para todos os povos um banquete de manjares suculentos, 
um banquete de vinhos deliciosos: comida de boa gordura, 
vinhos puríssimos. Sobre este monte, há-de tirar o véu 
que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas 
as nações; destruirá a morte para sempre. (...) Porque o 
Senhor falou. Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso Deus, 
de quem esperávamos a salvação; é o Senhor, em quem 
pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este 
monte».

Comentário
O banquete é, com frequência, na Sagrada Escritura, 
figura da reunião dos homens no reino de Deus. Assim 
como também hoje se lê em Isaías, aí o banquete é o lugar 
de encontro de todos os povos, todos eles chamados à 
comunhão na montanha onde o Senhor habita, o Monte 
Sião, figura da Igreja de Cristo.

Segunda leitura (Filip. 4, 12-14.19-20)
Irmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em 
todo o tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido 
a ter fartura e a passar fome, a viver desafogadamente 
e a padecer necessidade. Tudo posso n’Aquele que me 
conforta. (...) O meu Deus proverá com abundância a 
todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza e 
magnificência, em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Pai, 
pelos séculos dos séculos. Amen.

Comentário
A experiência da prisão serviu a São Paulo para ele sentir 
mais profundamente que Cristo era tudo na vida; e por 
isso, ao mesmo tempo que agradece aos destinatários da 
sua carta o que eles lhe tinham enviado, afirma que em 
Cristo encontra toda a sua força e confiança.

Leitura do Evangelho (forma breve - Mt. 22, 1-10)
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos príncipes 
dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, falando em 
parábolas, disse-lhes: «O reino dos Céus pode comparar-
se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu 
filho. Mandou os servos chamar os convidados para as 
bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros 
servos, ordenando-lhes: ‘Dizei aos convidados: Preparei o 
meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos, tudo 
está pronto: Vinde às bodas’. Mas eles, sem fazerem caso, 
foram um para o seu campo e outro para o seu negócio; 
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Avisos Paroquiais
:: 12.Out | Seminário Maior, Coimbra - Encontro de 
Animadores da Catequese de Adultos (13h30 às 18h30)

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

:: 15.Out | Auditório Municipal - Assembleia Arciprestal 
com o Sr. Bispo (21h00)

:: 16.Out | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 1º ano 
(21h30)

:: 17.Out | Centro Paroquial - Encontro do Passo a 
Passo com os Seminaristas finalistas (21h00)

:: 17.Out | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º Sector (21h30)

:: 17.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 2º e 3º 
anos (21h30)

:: 18.Out | Salão Paroquial - Encontro dos 9º e 10º anos 
com os Seminaristas finalistas (10h30)

:: 18.Out | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 18.Out | Centro Paroquial - Encontro do Grupo dos 
Pré-Seminaristas com os Seminaristas finalistas (12h00 
às 14h00)

:: 18.Out | Sede 674 - Encontro dos Escuteiros com os  
Seminaristas finalistas(14h00)

:: 18.Out | Centro Paroquial - Encontro do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional com os Seminaristas 
finalistas (15h30)

:: 18.Out | Salão Paroquial - Reunião dos Animadores 
da Catequese de Adultos (18h00)

:: 18.Out | Igreja do Cardal - Tempo de oração e 
Adoração, orientada pelos seminaristas finalistas 
(22h00 às 22h30)

:: 19.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)
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os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal 
e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os 
seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e 
incendiaram a cidade. Disse então aos servos: ‘O banquete 
está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às 
encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas 
todos os que encontrardes’. Então os servos, saindo pelos 
caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala do banquete encheu-se de convidados».

Comentário
A parábola do banquete serve para simbolizar o reino de 
Deus. Jesus anuncia aos seus ouvintes que o Evangelho, 
por eles rejeitado, vai ser anunciado a outros, e, destes, 
muitos o hão-de aceitar. Não é já a raça de Abraão segundo 
a carne que há-de encher a sala do banquete, mas todos 
aqueles que, pela fé, se hão-de tornar filhos de Abraão. A 
todos os povos se abrem as portas do reino dos Céus.


