
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Ser discípulo por 
amor
Entregar a vida por amor significa 
viver para sempre. É isto que o 
Senhor nos mostra e comunica 
com a Sua Paixão, Morte e Res-
surreição. E é isto que nos faz 
entender verdadeiramente o que significa ser Seu 
discípulo. Acreditar na Cruz de Cristo faz-nos ser 
destemidos na oferta da vida por amor. E foi por amor 
que tudo aconteceu na vida de Cristo; e há-de acon-
tecer na nossa. O pecado, o afastamento desta vida 
nova gera morte. Não é por acaso que a vida nos corre 
pior e nos angustiamos, desesperamos mais, quando 
nos afastamos de Deus, da vida que nos oferece e do 
amor como critério único e sempre presente. Já sabe-
mos: quanto menos amamos, menos somos capazes 
de entregar a vida e confiar, mais infelizes; quanto 
mais amamos, mais ajustados, mais confiantes, mais 
livres, mais disponíveis, mais comprometidos, mais fe-
lizes. Por vezes, teimamos em esquecê-lo, em ceder 
aos caprichos e às facilidades que nos impedem de 
viver livres e de amar verdadeiramente. Tudo se com-
plica e, às vezes (ou quase sempre!), de uma forma 
progressiva e galopante, retirando-nos toda a paz e 
consumindo-nos toda a alegria. Não é bom viver as-
sim. Jesus mostrou-nos, em Si mesmo, o fim, a morte 
dessas estruturas de pecado e de não vida. E, com 
essa morte, mostrou-nos a vida nova, a verdadeira 
vida que nos interessa construir, porque fica para sem-
pre. Tudo isto, porque “passou pelo mundo fazendo o 
bem” (Act. 10, 38) e porque só soube amar. E é isto 
que nos propõe, como estilo de vida, assumido até às 
entranhas da nossa identidade, para podermos viver 
para sempre e com Ele glorificados. Se não somos ca-
pazes de entregar a vida, de mudar os nossos critérios 
e zombamos ou desconsideramos quem o faz, então 
significa que, na verdade, não amamos. E quem não 
ama nunca poderá compreender a vida e, muito me-
nos, acreditar em Jesus Cristo, já que a Sua linguagem 
é a do amor acima de tudo e fundamentando tudo. Ser 
discípulo de Jesus implica assumir esta linguagem 
interiormente e vivê-la na exterioridade, no mundo, 
com os outros. E passa por anunciar estas verdades, 
ser missionário dessa vida nova, desse amor. Cristo 
conta connosco, porque nos amou e vive eternamente 
unido a nós. Nessa união se manifesta a continuidade 
da obra da salvação. Cristo continua, para sempre, a 
salvar neste discipulado missionário, que havemos de 
assumir por força do Baptismo e do amor que em nós 
cresça por Ele e, n’Ele, pelos irmãos. Não posso ser 
discípulo, não posso ser missionário, se não O amar, 
mais a mim e aos meus irmãos, por quem Ele deu a 
vida. Eis a nossa força e a nossa motivação.

Pe. João Paulo Vaz

Sínodo dos Bispos encerra hoje
em Roma
O Sínodo dos Bispos, a decorrer em Roma desde 
o passado dia 5 de outubro, chega hoje ao fim. “Do 
Sínodo, deveria surgir mais claramente a convicção de 
que o matrimónio indissolúvel, feliz, fiel para sempre, 
é belo, é possível e está presente na sociedade, evi-
tando assim centrar-se principalmente nas situações 
familiares imperfeitas”, referiram alguns participantes. 
Os trabalhos, com a presença do Papa, abordaram 
a necessidade de “acentuar mais o tema da mulher, 
da sua tutela e importância para a transmissão da 
vida e da fé”. “É necessário aprofundar e esclarecer 
a questão da ‘gradualidade’, que poderia dar origem a 

uma série de confusões: por exemplo, em relação ao 
acesso aos sacramentos dos divorciados que voltaram 
a casar, referiu-se que é difícil aceitar exceções sem 
que, na realidade, se tornem numa regra comum”, as-
sinalaram os intervenientes no debate. Os presentes 
fizeram ainda “notar que a palavra pecado quase não 
está presente” no relatório intermédio, apresentado 
pelo cardeal Péter Erdo, alertando para “o risco de se 
conformar com a mentalidade deste mundo”. Em rela-
ção ao tema da homossexualidade, foi pedida “prudên-
cia” para que não se crie a “impressão de uma ava-
liação positiva dessa orientação, por parte da Igreja”. 
A Secretaria Geral do Sínodo explicou que o relatório 
intermédio é um “documento de trabalho” que resume, 
apenas, as intervenções da primeira semana.
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Missionários da Verbum Dei 
celebram na Igreja Matriz

Seminaristas finalistas “encantam” 
jovens de Pombal

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM



Reunião do 1º Sector da Catequese
No passado dia 10, os Catequistas do 1º Sector da Ca-
tequese reuniram no intuito de tomarem conhecimento 
das atividades da Catequese e de preparar algumas 
delas. Também se partilharam experiências e vivên-
cias. Evidenciou-se a importância e a necessidade da 
formação e da oração. “É da oração, de uma forte ami-
zade com o Senhor que nasce em nós a capacidade de 
viver e de anunciar o amor de Deus, a sua misericór-
dia, a sua ternura pelo próximo” (Papa Francisco).

Isabel Goucha
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Igreja Matriz de Pombal acolhe 
Eucaristia da Verbum Dei
A Igreja Matriz 
da Paróquia de 
Pombal é a nova 
“casa” do Grupo 
de Jovens de 
Pombal “Passo a 
Passo”, membros 
da Família Mis-
sionária da Ver-
bum Dei. O grupo 
de jovens criou uma dinâmica reconhecida e aplaudida 
por todos: no ano passado, iniciaram uma experiência, 
que consistia na celebração de Eucaristias mensais, 
na Capela de N.ª Sr.ª de Belém, num ambiente jovem 
e missionário, com um convívio fraterno a seguir. A ex-
periência foi positiva e o sacerdote que acompanha o 
grupo (Pe. Félix) decidiu continuar as celebrações. Por 
razões de logística e de acessibilidade, a organização, 
com a colaboração do pároco, Pe. João Paulo Vaz, 

decidiu mu-
dar o local das 
ce lebrações . 
A primeira Eu-
caristia deste 
Ano Pastoral 
realizou-se, no 
sábado passa-
do, na Igreja 
Matriz, com a 

presença de uma assembleia bastante diversificada, 
com pessoas oriundas de vários pontos do concelho 
de Pombal, inclusive da Diocese vizinha de Leiria-Fáti-
ma. Mas a maioria era da Paróquia de Pombal. A homi-
lia do Pe. Félix centrou-se no banquete celestial onde 
devem participar os “protagonistas”, ou seja, os volun-
tários que colaboram e puxam a carruagem do com-
boio que lhes foi atribuído. No entender do Pe. Félix, 
existe a percepção que muitos dos nossos cristãos ca-
tólicos são “carruagens” 
que se limitam a seguir 
os outros. As Eucaristias 
“Verbum Dei” vão man-
ter-se até ao final do Ano 
Pastoral e irão decorrer 
no segundo sábado de 
cada mês, pelas 19h, na 
Igreja Matriz de Pombal. 
No primeiro e terceiro 
sábado de cada mês, o 
grupo de jovens irá pro-
mover, na capela de Stº. 
António, junto ao salão 
paroquial, momentos de 
oração comunitários. As 
portas estão abertas a toda a comunidade que mani-
feste o desejo de conhecer melhor a dinâmica destes 
missionários, com sede no Porto.

Reunião de Catequistas do 3º Sector
Os Catequistas do 3º Sector da nossa Paróquia reu-
niram, no dia 11 de Outubro, pelas 21h30, no Salão 
Paroquial. Os trabalhos centraram-se na preparação 
da reunião de pais, que decorrerá no próximo dia 31 
de Outubro, pelas 21h00, na Igreja do Cardal. Deste 
modo, com a presença e colaboração do Pe. João 
Paulo Vaz e de um grupo de seminaristas que se en-
contra na paróquia a desenvolver atividades no âmbito 
vocacional, procedeu-se à elaboração de um folheto 
com os conteúdos a abordar na referida reunião, bem 
como à leitura de um excerto do Evangelho segundo S. 
Lucas e respectiva reflexão. Foram ainda planificadas 
dinâmicas de trabalho, relativas às várias festas dos 
anos abrangidos por este Sector e, por fim, lançou-se 
a sugestão de, em conjunto com os outros Sectores da 
Catequese, organizar uma festa que envolva catequis-
tas, catequizandos e pais, com o objetivo de criar um 
fundo que possa ser usado para fazer face a despesas 
inerentes às actividades catequéticas.

Graciosa Gonçalves (Coordenadora do 3º Sector)

Participar num Convívio Fraterno
Vai realizar-se de 27 a 30 de Novembro mais um Con-
vívio Fraterno da Diocese de Coimbra. Os Convívios 
Fraternos têm uma dinâmica própria. Realizam-se 
durante três dias, para rapazes e raparigas. Durante 
este período de tempo, os participantes terão a oportu-
nidade de fazer um encontro consigo próprios, com os 
outros e com Deus, tudo em ambiente de festa. Os três 
dias terminam com um encerramento, aberto a qual-
quer pessoa. Depois do Convívio Fraterno, os jovens 
convivas são convidados a integrar os diversos grupos 
de jovens da Paróquia a que pertencem, realizando aí 
um trabalho e uma formação que visam o crescimento 
na fé e a colaboração na edificação da Igreja. O movi-
mento dos Convívios Fraternos proporciona-lhes ainda 
a participação num Pós-Convívio, nos encerramentos 
de posteriores Convívios e ainda na participação no 
Convívio Animação Nacional, que se realiza em Fáti-
ma. Se és jovem e nunca fizeste nenhum Convívio Fra-
terno, fala com o teu pároco e aproveita esta magnífica 
oportunidade. Visita a página dos Convívios Fraternos 
da Diocese de Coimbra (http://cfcoimbra.pt/) e poderás 
inscrever-te já para o próximo Convívio Fraterno que 
realizar-se-á nos dias 27 a 30 de Novembro de 2014.
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Acólitos em encontro com os
Seminaristas Maiores
Na manhã do passado dia 11 de Outubro, no Salão 
Paroquial, o Grupo de Acólitos da Paróquia, da Cidade 
e da Cape-
las teve um 
e n c o n t r o 
com o grupo 
dos três 
seminar is-
tas finalistas 
da Diocese 
de Coim-
bra, subordinado ao tema “Vocações”. Depois de uma 
dinâmica de grupo inicial, escutámos o que os “visi-
tantes” nos tinham para contar. Tendo por base uma 

Seminaristas… à descoberta das vocações

passagem do Livro de Samuel (3, 19), “Fala, Senhor; 
o teu servo escuta!”, compreendemos melhor o que 
significa a palavra “vocação” e os diversos tipos de 
vocações que existem, de maneira que não é apenas 
pelo sacerdócio que podemos testemunhar e servir o 
chamamento de Deus. Foi ainda com agrado que ou-
vimos os testemunhos do caminho que aqueles três 
jovens já percorreram. Terminaram o encontro, apre-
sentando-nos dois projetos da nossa Diocese: o Pro-
jeto Vocacional Sacerdotal, para aqueles que sentirem 
vontade de servir o Senhor como padre; e o MOV’it 
– Mosteiro de Oração Vocacional Itinerante, que nos 
convida a orar e participar no projeto de vida que é 
Deus.

João Crisóstomo

O Baptismo é a porta de entrada para o mundo da 
fé. Mas poucos são os que entendem o verdadeiro 
significado desta “porta” que dá acesso ao banquete 
celestial. Para entrar, é preciso fazer uma escolha, 
seja ela qual for, mas deve 
seguir uma orientação vo-
cacional. Para o leitor per-
ceber melhor, o vocábulo 
vocação, de acordo com o 
dicionário de língua portu-
guesa, significa inclinação 
e predisposição para certo 
género de vida, profissão, 
estudo ou arte, tendência. 
Na prática, todos somos 
chamados por Deus a 
exercer uma vocação. O casamento é uma vocação, a 
vida consagrada, as missões promovidas por leigos e 
sacerdotes em territórios em guerra ou com outros pro-
blemas sociais também se encontram na lista das mui-
tas vocações que a nossa Igreja assume. Mas, neste 

momento, a Igreja está a 
precisar de servos noutra 
área: sacerdotes ordena-
dos. A Diocese de Coim-
bra está a desenvolver 
um Projecto Vocacional 
Sacerdotal. Para o efeito, 
lançou vários apelos junto 
das paróquias da Diocese 
para descobrir jovens que 
demonstrem vocação ou 
que estejam dispostos a 

conhecer um pouco melhor Jesus. Neste momento, 
existem dois grupos: um dedicado aos rapazes que 
frequentem o 9º ao 11º ano de escolaridade e outro 

que se destina aos jovens que frequentam o 12º ano 
e que, no final, terão a possibilidade de escolher entre 
uma carreira académica normal ou entrar no Seminário 
do Porto e caminhar para a ordenação sacerdotal. A 

Paróquia de Pombal está 
sensibilizada para o proble-
ma da falta de padres e, ac-
tualmente, tem a frequentar 
e a preparar-se para entrar 
nos referidos projectos sete 
adolescentes e jovens. A 
ajudar este projecto, três 
seminaristas finalistas do 
Seminário Maior estiveram 
entre nós: Daniel Mendes, 
Rodolfo Albuquerque e Da-

niel Rodrigues. Os três finalistas do curso de Teologia 
do Seminário do Porto passaram o fim-de-semana 
passado em Pombal (e regressam no próximo) para 
reunir com vários grupos: acólitos, catequistas, grupos 
de jovens. E participaram nas Eucaristias Dominicais, 
dando o seu testemunho vocacional. No final de cada 
encontro, ficou um pedido: “Jesus está em ti, está no 
teu coração e deve ser partilhado com os outros; peço-
vos que re-
zeis pelas 
vocações”. 
E, no en-
tender de 
R o d o l f o 
Albuquer-
que, esta 
v o c a ç ã o 
está ao al-
cance de qualquer um, porque “se fosse só para os 
certinhos nenhum de nós estaria aqui”, concluiu.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO



19 de Outubro de 2014
Domingo XXIX do Tempo Comum

Primeira leitura (Is. 45, 1.4-6)
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou 
pela mão direita, para subjugar diante dele as nações e 
fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas 
à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: «Por 
causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, Eu te 
chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando 
ainda não Me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro; 
fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não 
Me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, 
que fora de Mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais 
ninguém».

Comentário
O Evangelho de hoje vai afirmar a relação entre o poder 
temporal e o poder espiritual. Mas Deus é Senhor de todos 
os homens, e nada nem ninguém é autónomo em relação 
a Ele. Deus realiza os seus desígnios, que são sempre de 
salvação, através dos homens e das instituições humanas, 
por vezes até de maneira muito clara, como se mostra 
nesta leitura: o rei da Pérsia, Ciro, um pagão, é instrumento 
de Deus para a libertação do seu povo.

Segunda leitura (1 Tes. 1, 1-5b)
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, 
que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: A graça 
e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças 
a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas 
nossas orações. Recordamos a actividade da vossa fé, o 
esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança 
em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, 
nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, 
como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi 
pregado somente com palavras, mas também com obras 
poderosas, com a acção do Espírito Santo.

Comentário
Começamos hoje a leitura da primeira epístola aos 
Tessalonicenses, a comunidade cristã existente na cidade 
de Tessalónica (ou Salónica), no norte da Grécia. Como 
de costume, S. Paulo começa com uma acção de graças, 
hoje, por verificar o progresso espiritual desses cristãos. 
Como podemos observar, os Apóstolos pregavam e 
escreviam como verdadeiros mestres e pastores, e não 
apenas como moralistas ou legisladores. E sempre será 
esta a verdadeira finalidade da pregação na Igreja: levar os 
seus filhos a crescerem nos caminhos do reino de Deus, o 
que é para ela fonte de alegria e de acção de graças.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 19.Out | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

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

:: 22.Out | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 23.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 4º e 5º 
anos (21h30)

:: 24.Out | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 6º ano 
(21h30)

:: 25.Out | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h00)

:: 25.Out | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (19h00)

:: 26.Out | Guístola - Eucaristia, com apresentação do 
estagiário Pedro Simões (08h00)

:: 26.Out | Igreja do Cardal - Festa do Acolhimento do
1º ano (10h30)

:: 26.Out | Estrada - Eucaristia, com apresentação do 
estagiário Pedro Simões (15h00)

:: 26.Out | Aldeia dos Redondos - Eucaristia, com 
apresentação do estagiário Pedro Simões (16h30)

:: 27 a 31.Out | Salão Paroquial - Curso Geral de 
Catequistas - Doutrina (21h00)

Inscrições no Cartório Paroquial
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Leitura do Evangelho (Mt. 22, 15-21)
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar 
sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. 
Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com 
os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, sabemos que és 
sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de 
Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não 
fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito 
ou não pagar tributo a César?». Jesus, conhecendo a 
sua malícia, respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? 
Mostrai-me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe 
um denário e Jesus perguntou: «De quem é esta imagem 
e esta inscrição?». Eles responderam: «De César». Disse-
Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus».

Comentário
Perante o poder temporal, aqui representado por César, 
o imperador de Roma – que ao tempo de Jesus imperava 
também na Terra Santa – a atitude de Jesus é de respeito 
pela sua autonomia, mas reivindica, ao mesmo tempo, as 
exigências primordiais do serviço de Deus, às quais nada 
se pode antepor. E, ao mesmo tempo, denuncia a falta de 
sinceridade dos que O interrogavam; sem ela, ninguém se 
poderá dirigir a Deus.


