
A Videira e as varas
“Eu sou a videira, vós sois os 
ramos”, diz-nos Jesus na com-
paração que faz entre o Povo de 
Deus e a vinha. Jesus apresenta-
Se como a videira e os discípulos 
como as varas da mesma. Toda 

a vida que procede de Jesus vivifica os membros da 
Igreja. A nossa identidade é cristã, que é o mesmo que 
dizer que radica em Cristo. Sem Ele não somos Igreja 
e não há Igreja sem Cristo. Esta identidade há-de nas-
cer de uma relação e intimidade profundas, nas quais 
nos sintamos parte de Cristo e recebendo d’Ele toda a 
força da vida. As varas vão buscar à cepa todo o seu 
vigor e nelas corre a seiva da videira, até dar frutos. Os 
frutos, na nossa vida, serão tão mais efectivos e bons 
quanto mais bebermos dessa seiva nova, dessa força 
do amor que vem de Cristo. E tudo o que somos e faze-
mos não tardará a ficar iluminado. A nossa vida enche-
se de verdade por participação na Verdade; enche-se 
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de paz por participação na Paz de Cristo; enche-se de 
amor por participação no Amor. Se nos mantivermos 
unidos a Cristo, daremos muito fruto e sem Ele nada 
podemos fazer. Quando chegaremos nós a acreditar 
nesta palavra? Quando comungaremos verdadeira-
mente Cristo? Na vontade amorosa de nos encher de 
vida e nos alimentar, fez-Se Ele próprio o Alimento, 
deixando-Se, para nós, na Eucaristia. Nela, permane-
cemos verdadeiramente unidos a Jesus e podemos 
dar fruto abundante. Não tenhamos medo de nos abei-
rarmos e acreditar na Sua presença. Busquemo-l’O na 
Comunhão, saboreemos a Sua força, o Seu poder, o 
Seu amor, que Ele nos comunica, como a videira co-
munica às varas a sua força pela seiva. Deixemo-nos 
alimentar, para dar fruto. E rezemos uns pelos outros, 
para que nenhum de nós se perca de Jesus, para que 
a vara que somos nunca seque e dê sempre muito fru-
to, para que vivamos cheios de força e de entusiasmo, 
dando ao mundo um vinho novo e inebriante.

destes novos mi-
nistros não é fácil. 
Mas, também a 
eles Jesus Cristo 
diz como disse 
aos Seus discípu-
los, quando lhes 
apareceu após 
a Ressurreição: 
“não temais”; “vós sois minhas testemunhas”. Estas 
palavras são dirigidas ao homem de hoje. Cada um 
é chamado a pregar em Seu nome. Jesus dirigi-nos 
um chamamento. Não somos nós que escolhemos o 

caminho; é Ele que nos chama e 
cada um tem a opção de escolher 
e fazer da sua vida mais ou menos 
alegre, conforme a sua própria es-
colha. Sabemos que viver em Igreja 
é o caminho da salvação, porque 
Jesus já morreu por todos os nos-
sos pecados. Para encerrar, D. Vir-
gílio deixou uma mensagem muito 

bela: devemos servir com amor a Igreja, de acordo 
com o dom pelo qual fomos chamados.

Dois membros da 
nossa comunidade 
de Pombal (Leonel 
Gameiro e André 
Alves) foram ad-
mitidos como can-
didatos às Ordens 
Sacras e outros 
três mais (Armando 

Abreu, Jorge do Canto e Zulmira do Canto) nomeados 
ministros da Palavra e das Exéquias. Doze leitores ter-
minaram a sua formação e fizeram a sua apresenta-
ção ao Sr. Bispo, no passado domingo dia 19 de abril. 
Para D. Virgílio, que nomeou os 
novos ministros e reconduziu mais 
de duas centenas, foi um motivo de 
orgulho. Estes ministros leigos são 
“pedras vivas” do Templo do Se-
nhor: São eles que vão assumir fun-
ções, sempre que o presbítero não 
estiver disponível. Daí a importân-
cia da cerimónia. Durante a homilia, 
D. Virgílio referiu, várias vezes, a falta de fé e de va-
lores da sociedade que nos rodeia. Logo, o trabalho 
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Festa de São Jorge no Pinheirinho
A Capela do Pinheiro promove, no próximo fim-de-se-
mana, a Festa em honra do seu padroeiro São Jorge. 
Para animar a aldeia, estão previstas várias activida-
des, que começam no dia 9 de Maio, sábado, com 
uma “alvorada”, às 20h30, seguida da inauguração da 
exposição de “Presépios”, de Feliciano Ferreira. Meia 
hora depois, actua o coro na Capela do Pinheirinho e 
o dia termina com um lanche convívio. No domingo, 
dia 10, a celebração da Eucaristia em honra de São 
Jorge está agendada para as 14h00, seguida da venda 
andores e oferendas. Pelas 16h00, tem início o baile 
de arraial e, pelas 18h30, está prevista a actuação do 
Rancho Folclórico “Os Unidos do Pinheirinho”. A festa 
continua com o convívio, recheado de febras e sardi-
nha, acompanhadas pelo bom vinho da região. Pelas 
20h00, decorre o sorteio das rifas e o levantamento do 
Ramo. Às 21h00, a festa continua ao som de música e 
muita animação.

Festa das Bem-Aventuranças
no Travasso

Decorreu, no dia 19 de Abril, na Capela do Travasso, 
durante a Eucaristia Dominical, a Festa das Bem-
Aventuranças, do 7º ano da Catequese daquele centro. 
Os catequizandos prepararam a procissão inicial com 
símbolos próprios da sua caminhada da catequese e 

partilharam, num momento de reflexão sobre as bem-
aventuranças, o caminho que Jesus nos propõe para 
alcançarmos a felicidade. Mais um passo no caminho 
de formação cristã destes adolescentes, que muito ale-
grou a comunidade.

Dia
da

Igreja 
Diocesana
No dia 31 de 

Maio, estamos 
todos

convocados
Praça Heróis do 

Ultramar,
Coimbra

Um grande
encontro, com 

o nosso Bispo e 
toda a Diocese 

reunida

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Diocese de Coimbra

Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos 

para o anúncio do Evangelho.

Festa da Vida e das Bem-Aventuranças
na Charneca

Decorreu, no dia 19 de Abril, na Capela do Travasso, 
durante a Eucaristia Dominical, a Festa das Bem-
Aventuranças, do 7º ano da Catequese daquele centro. 
Os catequizandos prepararam a procissão inicial com 

símbolos próprios da sua caminhada da catequese e 
partilharam, num momento de reflexão sobre as bem-
aventuranças, o caminho que Jesus nos propõe para 
alcançarmos a felicidade. Mais um passo no caminho 
de formação cristã destes adolescentes, que muito ale-
grou a comunidade.

Festa dos Jovens no Casal Fernão João
Os adolescentes do Casal Fernão João promovem, 
durante este fim-de-semana, a Festa dos Jovens. A va-
riedade de ofertas culturais e recreativas acontece em 
todo o fim-de-semana, mas o ponto alto da festa está 
previsto para este domingo, com a chegada do andor 
com flores originais, acompanhada pelos Gaiteiros da 
Alegria. A celebração da Eucaristia está prevista para 
as 14h00, seguida de procissão. Segue-se a tarde de 
animação, com a actuação de dois ranchos folclóricos 
do concelho: Infantil de Vila Cã e o da Charneca. Pelas 
19h00, será efectuada a entrega do ramo e o dia termi-
na com mais música e animação.
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Encerramento da Visita Pastoral em Pombal

Foram muitos os fiéis do Arciprestado de Pombal que, no passado 
dia 26 de Abril, se fizeram presentes no pavilhão da Expocentro, 
em Pombal, o encerramento arciprestal da Visita Pastoral do nosso 

Bispo, D. Virgílio 
Antunes. Durante 
quase três meses, 
o nosso Bispo 
passou muitos ho-
ras dias no meio 
das nossas co-
munidades, para 
conhecer melhor 
a realidade social 

e eclesial e o trabalho pastoral 
que cada paróquia desenvolve 
nas suas mais variadas ver-
tentes. O Sr. D. Virgílio admitiu 
que levou uma imagem de um 
Arciprestado activo e dinâmico. 
Este encerramento coincidiu 
com o dia do Bom Pastor e, na 
homilia, o Sr. Bispo referiu-o: “ 

‘Eu dou a vida pelas minhas ove-
lhas’. Todos aqueles que pensam 
que a fé cristã fecha as pessoas 
em si mesmo ou as fecha dentro 
de quatro paredes encontram nes-
ta afirmação de Jesus a certeza 
de que a fé nos abre aos outros”. 
E continuou: “No encerramento da 
visita pastoral ao Arciprestado de 

Pombal, importa-nos colher al-
gumas linhas de acção para o 
futuro, a fim de que esta parte 
da Igreja local de Coimbra se 
renove e ajude a fortalecer a 
fé da Igreja que nós somos”. 
D. Virgílio salientou três as-
pectos que considera funda-
mentais. Primeiro, a acção da 
Igreja deve ter em atenção a 

pastoral da fé, privilegiar os fundamentos 
de tudo o que somos, fazemos e vivemos. 
Segundo, a acção da Igreja tem, depois, 
de privilegiar a pastoral da evangeliza-
ção. O anúncio do Evangelho constitui o 
centro do pedido de Jesus, que enviou os 
Seus apóstolos e discípulos pelo mundo, 
levando este feliz anúncio da salvação. 
Por último, a Igreja precisa de trabalhar 
insistentemente no fortalecimento do sen-
tido de pertença activa de todos os seus 
membros, no desenvolvimento do sentido 
da corresponsabilidade e da comunhão. 

“Quando Jesus falou de um só rebanho e um só pastor, estava a 
falar da unidade de todo o Povo de Deus, nas relações de fraterni-
dade e de amor que o caracterizam, na cooperação de todos para 
a santificação do Corpo e para a sua edificação, bem alicerçado em 
Cristo, pedra angular, e sobre os fundamentos dos Apóstolos”.

Ultreia do MCC
O Movimento dos Cursos de Cristandade 
de Pombal levou a efeito, recentemente, 
um encontro fraterno entre irmãos, a Ul-
treia mensal, com alegria e entusiasmo, 
com a coordenação do António Isidro e 
orientada pelo nosso Diretor Espiritual, 
Pe. João Paulo. Tendo como frase impul-
sionadora “e tudo isto por mim”, o teste-
munho principal foi-nos apresentado pela 
Isabel Silva, que nos falou e tocou ao co-
ração sobre a importância da oração na 
sua vida. Através de uma leitura dos Actos 
dos Apóstolos, “A Conversão do carcerei-
ro”, a mesma nos transmitiu que a alegria 
é fruto da vontade pela oração, abrindo a 
sua alma á graça do Senhor, dando-lhe 
liberdade, paciência, despreendimento... 
sentindo-se em paz. Neste clima sereno, 
seguiram-se vários testemunhos, focando 
a oração com fé, a confiança em Deus e 
a alegria de acreditar no Senhor. Na sín-
tese, o Pe. João Paulo realçou o valor da 
oração, afirmando que a mesma implica 
uma capacidade de amar muito grande. 
Continuou dizendo: deixemos que Deus 
se manifeste nas nossas vidas, procure-
mos ter capacidade de ler e assumir os 
sinais. Na homilia proferida na Eucaristia, 
que se seguiu, o nosso Pároco salien-
tou: Cristo deixa-Se como alimento para 
cada um de nós, através da Eucaristia, 
para que eu não fraqueje e continue com 
alegria e entusiasmo. E finalizou com 
uma frase: Que neste Tempo Pascal os 
nossos corações possam sair mais ricos, 
com este Jesus, que é fonte de plenitude 
para a nossa vida.
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Baptismo das Crianças do
3º Ano da Catequese
No domingo, dia 19 de Abril, durante a 
Eucaristia das 9h00, na Igreja Matriz, 
doze crianças receberam o sacramento 
do Baptismo. Dessas crianças, dez rece-
bem, no dia 3 de Maio, o sacramento da 
Eucaristia pela primeira vez, numa grande 
festa da nossa comunidade cristã. Unidos 
a Cristo, numa celebração iluminada pelo 
Espírito Santo, celebrámos, em festa, o 
início da vida cristã desses pequeninos. 
Foi um momento muito especial para 
toda a família cristã ali reunida. Os pais 
e padrinhos aceitaram a missão de se-
rem evangelizadores desses meninos e 
meninas. Damos graças a Deus por mais 
estes filhos, que agora podem chamar a 
Deus, com plena confiança, Pai.

Edilene Alves
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Primeira leitura (Act. 9, 26-31)
Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava 
juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não 
acreditarem que fosse discípulo. Então, Barnabé tomou-o 
consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-lhes como Saulo, 
no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado, 
e como em Damasco tinha pregado com firmeza em 
nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles 
em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. 
Conversava e discutia também com os helenistas, mas 
estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os 
irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir 
para Tarso. Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda 
a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no 
temor do Senhor e ia crescendo com a assistência do 
Espírito Santo.

Comentário
A conversão de Saulo, que depois adoptou o nome de 
Paulo, é momento decisivo na história da expansão do 
Evangelho. Uma vez tornado discípulo de Jesus, junta-se 
aos que já o eram há mais tempo, não sem que estes, a 
princípio, mostrassem reservas a seu respeito, tal era a 
fama que corria acerca do perseguidor da nova religião. 
Mas, apesar da perseguição, a Igreja ia-se edificando, 
pois que o Senhor Jesus era a sua pedra fundamental e o 
Espírito Santo a alma que a animava.

Segunda leitura (1 Jo. 3, 18-24)
Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, 
mas com obras e em verdade. Deste modo saberemos 
que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração 
diante de Deus; porque, se o nosso coração nos acusar, 
Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as 
coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos 
confiança diante de Deus e receberemos d’Ele tudo o que 
Lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e 
fazemos o que Lhe é agradável. É este o seu mandamento: 
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos 
uns aos outros, como Ele nos mandou. Quem observa os 
seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E 
sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos 
concedeu.

Comentário
A verdade de que fala a leitura engloba a fé e o amor, que 
tornam o homem amigo de Deus e dão paz ao coração. 
E estas virtudes não são apenas atitudes que residem na 
intenção e boa vontade, mas princípio activo que leva a 
realizar as próprias obras de quem crê e ama. Assim se 
entra em comunhão com Deus.

Leitura do Evangelho (Jo. 15, 1-8)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu 
sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta 
todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e limpa todo 
aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós 
já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei. 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 03.Mai | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

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

:: 06.Mai | Salão Paroquial - Formação Sistemática de 
Adultos (21h00)

:: 07.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 07.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º ano (21h30)

:: 08.Mai | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

:: 08.Mai | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 09-10.Mai | Salão Paroquial - CPM

:: 09.Mai | Igreja Matriz - Festa da Vida (10h00)

:: 09.Mai | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

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

:: 09.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Preparação de 
Baptismos (19h00)

:: 10.Mai | Valdeira - Festa de N. Sra. da Assunção - 
Missa e Procissão (11h00)

:: 10.Mai | Ranha de Baixo - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 10.Mai | Pinheirinho - Festa de S. Jorge - Missa 
(14h00)

:: 10.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)
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Esperança Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós. Como o 
ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer 
na videira, assim também vós, se não permanecerdes 
em Mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém 
permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque 
sem Mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece 
em Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. 
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. Se permanecerdes em Mim e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-
vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito 
fruto. Então vos tornareis meus discípulos».
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