
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Tu, Senhor,
és o meu Rei
Uma oração para hoje:
“Senhor, que bom é poder es-
tar na quietude, no silêncio, e 
descobrir a Tua presença terna, 
amorosa e quente. Que pena eu 
não dar mais tempo a este silêncio interior em que me 
encontro conTigo e me deixo tocar pela Tua presença 
amorosa. Tu dás-me tantas oportunidades e dinami-
zas, em mim, a capacidade de me organizar. Mas, eu 
deixo-me ficar… ficar para trás. Estar conTigo traz-me 
paz e fortalece a minha vontade. Tudo se renova em 
mim e ganha força. Sinto-me capaz de me converter, 
transformar e ser melhor. Sinto um entusiasmo, fervor 
e um zelo muito grandes pela vida, pela minha vida e 
pela vida da Igreja. Tu dinamizas, em mim, uma alegria 
muito grande e tiras de mim a influência dos maus há-
bitos e impulsos. Quando estou conTigo, eles tornam-
se completamente insípidos, em todo o tempo. Estar 
conTigo torna-me alguém melhor, uma pessoa mais 
santa, mais bonita. Os maus funcionamentos perdem 
expressão e sinto-me a superar-me a mim próprio. Há 
muitas coisas em que eu tenho de esforçar-me, mas 
até isso se torna bom, porque me sinto em caminho 
e mais ajustado e completo. Faz-me querer mais, 
por amor. É isto que o encontro conTigo me vai pro-
vocando e realizando. Isto e muito mais! Até a minha 
criatividade se renova e intensifica. Preciso de muitos 
mais momentos destes, para não embrutecer. Vou-
me queixando ou entristecendo muitas vezes, porque 
sinto que perco o barco da minha vida: na relação com 
os outros, na alegria e entusiasmo manifestados na 
acção, na criatividade e originalidade, na palavra, na 
relação de ajuda... Mas sei que, conTigo, é possível 
voltar ao caminho certo. Tu és o Senhor dos dina-
mismos e me dinamizas interiormente, para além da 
minha compreensão. E amas-me muito. Por isso é tão 
bom estar conTigo. Eu ganho plenitude ao Teu lado. 
Tudo se completa em mim e ganha tons de perfeição 
e santidade. Tu me fazes, Senhor. Tu me fazes. Não 
posso andar longe de Ti, da Tua presença. Ensina-
me a dar-Te tempo, a dar-nos tempo, na oração e na 
contemplação. Mais oração, mais tempo de encontro 
conTigo. Tem de ser pela oração que hei-de chegar a 
mudar alguma coisa, já que é pela falta dela que tan-
tas coisas fogem do seu lugar. Não é fácil criar hábitos 
de oração, Senhor. Rezar é dialogar conTigo e estes 
momentos de encontro podem acontecer muitas vezes 
e em muitas circunstâncias. Rezar acontece falando, 
cantando, fazendo silêncio. O simples desejo de entrar 
em relação conTigo na oração já é uma ante-câmara. 
Faz-me desejar este encontro conTigo, Senhor, Tu 
que és o meu Rei, o meu Senhor para sempre.”

Pe. João Paulo Vaz

Nova acólita entra ao serviço da
comunidade de Pombal
Francisca Crisóstomo é a nova 
acólita ao serviço da comunidade 
de Pombal. A jovem foi nomeada, 
recentemente, pelo Pe. João Pau-
lo Vaz, após fazer a sua formação 
para exercer as tarefas que agora 
lhe são incumbidas: serviço do 
altar. A jovem Francisca iniciou o 
seu percurso com o grupo de jo-
vens que em 2013 fez a sua formação. No entanto, a 
idade da pequena Francisca impedia de exercer deter-
minadas funções, porque ainda não tinha recebido o 
Sacramento da Comunhão. Após esse momento, que 
aconteceu em Maio do ano passado, a jovem aguardou 
pela chamada do Pe. João Paulo. E, no passado dia 2 
de Novembro, a cerimónia esteve recheada de algu-
ma emoção, pelo carinho que grupo de acólitos sente 
pela pequena Francisca. A jovem respondeu a todas 
questões que o Pe. João Paulo lhe fez, com muita con-
vicção e determinação: “Daqui por diante vais ajudar 
o teu pároco e os outros sacerdotes na celebração 
da Santa Missa, bem como nas demais celebrações 

litúrgicas, sobretudo a-
presentando-lhes o mis-
sal e servindo-os no que 
for preciso quando eles 
estiverem no Altar e ao 
distribuírem a Comu-
nhão aos fiéis. Procura, 
tu própria, participar com 

muita fé na celebração da Missa, descobrindo o sen-
tido íntimo daquilo que realizas e oferecendo-te todos 
os dias a Deus, para servir a Jesus Cristo com a maior 
dedicação. Procura estar sempre preparada para rece-
ber a sagrada Comunhão”, concluiu.
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aos Santos

Reunião de pais do 3º Sector
aborda a Adolescência
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Festa de São Martinho na Estrada
As castanhas e a água-pé chegaram, no passado fim-
de-semana, à localidade da Estrada. Os mordomos da 
Festa prepararam, 
ao pormenor, um 
dia agradável, que 
começou com uma 
arruada da Filar-
mónica. A celebra-
ção da Eucaristia 
realizou-se às 
14h00, seguida de 
Procissão. A Eucaristia foi presidida pelo Pe. Salvador, 
que centrou a homilia nos talentos que Deus atribui a 
cada um. A tarde foi animada por um grupo de dança, 
ensaiado por Daniela Vinhas, e a noite encerrou com o 
tradicional bailarico de São Martinho.

Ultreia Diocesana do Movimento dos 
Cursos de Cristandade

O Movimento dos Curso de Cristandade levou a efeito, 
no dia 16 de Novembro, a sua Ultreia Diocesana. “Co-
munidade de Discípulos Missionários” é o apelo que 
o nosso Bispo nos faz e que foi simultaneamente, o 
tema da Ultreia, sobre o qual reuniram cerca de 150 
pessoas, distribuídas em diversos grupos. Seguiu-se 
um almoço partilhado, vivido na amizade, na fraterni-
dade e na alegria. Da parte da tarde, decorreu a Ultreia 
propriamente dita, com testemunhos de vários irmãos 
nossos, que realçaram a mudança que se operou nas 

suas vidas, após o seu Cursilho, fazendo sobressair as 
palavras de S. Paulo “ Ai de mim se não Evangelizar”. 
Ao mesmo tempo, salientaram a importância que tem 
tido, na sua caminhada de fé, o grupo e a Ultreia. É 
aí que vão buscar força e alento para perseverar. Já 
na recta final, a Presidente do Secretariado, deixou 
palavras de alento, incentivo e esperança, salientando 
que todos temos responsabilidade nesta tarefa de fa-
zer crescer o MCC. “Servidores da Alegria do Evange-
lho”, declarou o Pe. Sertório, lembrando as palavras do 
Papa Francisco e dizendo que a nossa primeira voca-
ção é sermos santos. O maior santo não é aquele que 
nunca cai, mas é aquele que cai e sempre se levanta, 
porque Deus é misericórdia, afirmou. A concluir, o Di-
rector Espiritual disse que todo o cristão deve renovar 
hoje o seu compromisso pessoal com Cristo ou tomar 
a decisão de se deixar encontrar com Ele.

Helena Cabral

Festa do S. Martinho no Travasso
No passado domingo, 
celebrou-se uma vez 
mais  a tradicional 
festa em honra de S. 
Martinho. A Eucaris-
tia teve início pelas 
14h00, com a presen-
ça do Pe. João Pau-
lo, que foi recebido com grande carinho, num dia tão 
especial como este. Seguiu-se um grande convívio e 
animação durante toda a tarde, com a actuação de um 
Rancho Folclórico. Após a música, chegaram as cas-
tanhas e o porco no espeto. Para terminar o famoso 
bailarico.

Fátima Lopes

Festa na Sra.ª de Belém
A antiga Comissão da Capela da Sra. de Belém orga-
nizou, no fim-de-semana passado, a festa em honra 
de Nossa Senhora do Rosário. Os antigos zeladores 
e cuidadores deste local de culto decidiram aceitar o 
desafio da actual Comissão da Capela e organizaram 
uma festa digna desse nome, aliás, como é habitual 
na Sra. de Belém. A festa centrou-se na celebração da 
Eucaristia, presidida pelo Pe. Américo. O dia continuou 
com música e muita alegria.

Azimute e Indaba 2014
Durante o fim de semana passado, Pombal acolheu 
duas atividades de escuteiros da Região de Coimbra: 
o Azimute (encontro de equipas de animação) e o In-
daba (encontro de dirigentes e candidatos/aspirantes 
a dirigentes). Foram mais de 80 participantes que, 

durante o dia de sábado, viveram as várias dinâmicas 
próprias das Secções onde trabalham (lobitos, explo-
radores, pioneiros e caminheiros), focadas nas sete 
maravilhas do método escutista, realizadas em vários 
pontos da cidade de Pombal. Houve ainda lugar para 
uma ceia regional, repleta de iguarias oriundas de toda 
a região, e para o fogo de conselho, atividade clássica 
das actividades escutistas, onde se vão “ouvir os con-
selhos, que nos dão os nosso chefes, nossos irmão 
mais velhos” e, de uma forma divertida, se faz a avalia-
ção do que se fez ao longo do dia. No domingo, o dia 
foi essencialmente formativo, tendo acontecido várias 
unidades de formação. Um dos pontos altos deste fim 
de semana foi a Eucaristia, presidida pelo Assistente 
Regional, Pe. Filipe Diniz, na Igreja Matriz, e que en-
cerrou os trabalhos.
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Reunião de pais do 3º sector aborda 
problemas da Adolescência
Os pais dos jovens que frequentam o 3º sector, cons-
tituído pelos anos que antecedem a preparação para 
o Sacramento do Crisma (7º ao 10º), reuniram-se, na 

última sexta-feira de Ou-
tubro, na Igreja do Cardal, 
para dar início ao novo ano. 
A colaboração da família na 
Catequese foi um dos te-
mas que a coordenadora do 
sector mais frisou durante 
a sua intervenção. Gracio-
sa Gonçalves aproveitou a 
ocasião para ler um texto 
da Organização Mundial de 
Saúde, que deixou muitos 
dos pais e encarregados de 
educação presentes pensa-

tivos e até perplexos. A carta chama-se “Breve carta 
do(a) jovem para os pais” e nela estão contidos alguns 
dos pedidos mais elementares dos jovens aos pais, 
tais como “dá-me atenção; apoia-me e incentiva-me. 
Disponibiliza-te para comunicar comigo; dá-me carinho 
e conforto. (…) Passa algum tempo comigo (…)”. Es-
tes são alguns dos excertos de uma mensagem que 
vale a pena ler e pode ser disponibilizada pelos cate-
quistas do 3º sector. Antes e depois da apresentação 
dos catequistas e da cerimónia de boas vindas, o Pe. 
João Paulo Vaz (presente na reunião) foi convidado a 
esclarecer uma das leituras bíblicas mais “bonitas” do 
Novo Testamento: o dia em que o menino Jesus se 
perdeu dos pais e começou a pregar no Templo tendo 

como receptores os doutores da Lei. O Pe. João Paulo 
focou o facto do menino Jesus, na altura apenas com 
12 anos, encantar aqueles homens, aparentemente 
com mais conhecimentos que o menino que estava à 
sua frente. E foi este contacto que encantou (até ao 
dia em que Jesus Se tornou inconveniente) a comuni-
dade local e da época. O diálogo é fundamental para 
se conseguir passar uma mensagem, seja ela qual for. 
E a mensagem que o Pe. João Paulo deixou aos pais 
foi mesmo essa: comuniquem com os vossos filhos em 
casa e tentem saber o que aprendem na Catequese. A 
concluir, e porque Maria é muito importante para todos 
nós, o sacerdote lembrou a atitude daquela mãe, que 
guardava todas as lembranças no seu coração. Maria 
confiou no Seu filho e nós também devemos confiar 
Nele.

Vigília pelas vocações
Dos dias 9 a 16 de Novembro, celebrou-se a Sema-
na dos Seminários. A paróquia de Pombal uniu-se, em 
oração, por esta intenção. Vários foram os momentos 
que, em comunidade, a intenção pelos seminários foi 
evocada. Durante as celebrações litúrgicas ou a re-
citação do terço, a intenção pelos seminários não foi 
esquecida. Mas, na quinta feira, pelas 21h00, na Igreja 
Matriz, o nosso pároco João Paulo Vaz, o estagiário 
Pedro Simões, o grupo de 3 jovens (o David, o Rodri-

go e o Vítor) que se encontram em discernimento e o 
Grupo de Acompanhamento Vocacional, em conjunto 
com algumas dezenas de outras pessoas da nossa 
paróquia, uniram-se em oração numa vigília pelos se-
minários. Nesta celebração, não foram esquecidos os 
jovens seminaristas em geral, nem os que se encon-
tram em discernimento. Também os sacerdotes e os 
formadores foram lembrados e unidos a nós pela ora-
ção. Durante a celebração da vigília, o Pe. João Pau-
lo Vaz não deixou de 
referir a necessidade 
de continuarmos a ter 
novos trabalhadores 
para a messe, pois “a 
messe é grande e os 
trabalhadores são pou-
cos”. Outra nota muito 
importante que o nosso 
pároco não deixou de 
referir foi a necessida-
de de que, antes de 
tudo e mesmo antes 
do discernimento, os 
jovens amem, e amem 
muito, pois, só amando, muito se pode seguir na nossa 
vocação, seja ela qual for.

João Simões

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO



23 de Novembro de 2014
Domingo XXXIV do Tempo Comum
Primeira leitura (Ez. 34, 11-12.15-17)
Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio irei em busca 
das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las. Como o 
pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das 
ovelhas que andavam tresmalhadas, assim Eu guardarei 
as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em 
que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu 
apascentarei as minhas ovelhas, Eu as levarei a repousar, 
diz o Senhor Deus. Hei-de procurar a que anda perdida 
e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que 
estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e 
velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de apascentá-las com 
justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor 
Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre 
carneiros e cabritos».

Comentário
A figura do Bom Pastor, que se desenha neste oráculo 
dirigido contra os reis israelitas, corresponde a um título 
real. Cristo aplicou a Si mesmo este título de Bom Pastor. 
Ele veio ao encontro do seu Povo, para cuidar dele e o 
conduzir à felicidade. Dizer de Cristo que Ele é Rei é outra 
maneira de O designar como o Pastor do povo de Deus.

Segunda leitura (1 Cor. 15, 20-26.28)
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos 
que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, 
também por um homem veio a ressurreição dos mortos; 
porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, 
assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. 
Cada qual, porém, na sua ordem: primeiro, Cristo, como 
primícias; a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião 
da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar 
o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a 
soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, 
até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus 
pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando 
todas as coisas Lhe forem submetidas, então também o 
próprio Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe submeteu 
todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.

Comentário
Ressuscitado de entre os mortos, o primeiro entre todos, 
Cristo, no final dos tempos, tendo submetido a Si todas 
as coisas criadas, entregará o Seu reino ao Pai. E nós, 
que pertencemos a Cristo, ressuscitados com Ele, também 
tomaremos parte no seu triunfo e no seu reino de glória.

Leitura do Evangelho (Mt. 25, 31-46)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando 
o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus 

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

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

:: 26.Nov | Salão Paroquial - Formação Sistemática de 
Adultos (21h00)

:: 29.Nov | Salão Paroquial - Recolecção de Advento 
para Animadores, Responsáveis e Catequistas 
Paroquiais (das 09h00 às 13h00)

:: 29.Nov | Sé Nova, Coimbra - Vigília de Oração pela 
Vida Nascente, com bênção das grávidas (21h30)

:: 30.Nov | Igreja do Cardal - Rito de Admissão dos 
Catecúmenos Adultos (10h30)

:: 30.Nov | Igreja do Cardal - Leccio Divina na 
Caminhada de Advento (17h00)
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Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações 
se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, 
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará 
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, 
benditos de meu Pai; recebei como herança o reino que 
vos está preparado desde a criação do mundo. Porque 
tive fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me 
de beber; era peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa 
e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; estava 
na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe dirão: 
‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te demos 
de comer, ou com sede e Te demos de beber? Quando é 
que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e 
Te vestimos? Quando é que Te vimos doente ou na prisão 
e Te fomos ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade 
vos digo: Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então aos que 
estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus 
anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive 
sede e não Me destes de beber; era peregrino e não 
Me recolhestes; estava sem roupa e não Me vestistes; 
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. (...) ‘Em 
verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer a 
um dos meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o 
deixastes de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os 
justos para a vida eterna».

Comentário
Jesus retoma nesta leitura a mesma imagem atribuída a 
Deus na primeira leitura, a imagem do pastor. O julgamento 
que se propõe fazer será a libertação final de todos os que 
foram salvos pelo seu Sangue derramado na Cruz, para 
com Ele se sentarem no seu trono glorioso, se, neste 
mundo, tiverem seguido os passos do seu Pastor. Esta 
leitura é assim um anúncio e um convite.


