
Vem, Espírito Santo!
Senhor, Tu és admirável e o 
Teu nome está acima de todos 
os nomes. Eu confio em Ti e no 
poder do Teu amor – o Teu poder. 
Queria muito pautar a minha vida 
pela fé, pela minha capacidade 

de crer e abandonar a minha vida nas Tuas mãos. 
Hoje Te peço, Senhor: faz-me 
acreditar sempre mais, aumenta 
a minha fé. Derrama, sobre mim 
e sobre nós, o Teu Espírito. Vem, 
Espírito Santo, Espírito de Amor! 
Traz plenitude às nossas vidas. 
Sinto-me impelido, hoje, a muitas 
coisas, em especial, a tudo fazer 
para ser mais santo, mais alegre, 
mais cristão testemunha. Dou-Te graças, Senhor, pelo 
Teu tão grande, imenso amor. Dou-Te graças, porque 
és o meu Senhor e nunca desistes de mim. Hoje, que-
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ro viver como um redimido, ser uma brasa ardente do 
fogo do Teu amor. Quero morrer como o grão de trigo 
e dar muito fruto. Quero dar a minha vida, em cada 
momento, a cada homem e mulher e ter-Te no corpo e 
na alma, deixar que sejas sempre o Senhor da minha 
vida. “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos 
Vossos fiéis, acendei neles o fogo do Vosso amor.” 

Enche o meu coração do Teu 
amor, divino Espírito, consagra-
me nesse fogo ardente. Ilumina 
o meu dia, inspira em mim es-
sas coragem e vontade de ser 
testemunha do amor e da alegria 
que jamais acabarão. Sou Teu, 
Senhor, Deus Pai, Filho, Espírito 
Santo, e é assim que gostava de 

viver em cada momento. Falta-me ainda tanto… Fica 
comigo, Senhor, Senhor, não me faltes. Fica connosco! 
Inspira-nos, por Teu amor! Vem, Espírito de Amor!

Praça Heróis do Ultramar - Coimbra
(entre o Estádio/Dolce Vita e o Liceu D. Maria)30 de Maio, Sábado (só para os jovens)

18h00 - Acolhimento (Pavilhão do União de Coimbra,
   junto ao recinto do Encontro)
20h30 - Saída do Pavilhão para o inicio da caminhada
   (Praça D. Dinis)
01h00 - fim da caminhada (no recinto do Encontro)

31 de Maio, Domingo
09h30 - Acolhimento
10h00 - Oração da Manhã (todos juntos, no recinto)
10h30 - Programa por idades
   :: 5-10 anos - Actividades e jogos, na Academida de
      Música do Dolce Vita
   :: 11-14 - Actividades e jogos, na Escola Secundária
      Avelar Brotero (junto ao recinto do Encontro)
   :: 15+ (jovens) - workshop, no Pavilhão do União de
      Coimbra (junto ao recinto do Encontro)
   :: adultos/famílias/seniores - workshops, na Escola
      Secundária Avelar Brotero
12h30 - Oração do Angelus (todos juntos, no recinto)
13h00 - Almoço (da responsabilidade de cada um)
14h30 - Grande Festa (todos juntos, no recinto)
17h00 - Eucaristia (no recinto)

Luz e Esperança

NESTE DIA, SÓ HAVERÁ
MISSA VESPERTINA,

MISSA DA MATRIZ  E MISSA DAS 10H30

NÃO HAVERÁ CATEQUESE,
PARA QUE AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JOVENS POSSAM PARTICIPAR

CADA GRUPO, CADA MOVIMENTO,
CADA FAMÍLIA DEVE ORGANIZAR-SE E FAZER 

POR PARTICIPAR NESTA GRANDE FESTA
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Reunião de leitores
Os leitores da Paróquia de Pombal reuniram, no início 
do mês, para continuarem a analisar o Plano Pasto-
ral Paroquial de Pombal. Na última reunião, os leito-
res avançaram mais um pouco no plano e abordaram 
o tema do “Desafio da Convicção”, com o subtítulo 
“Agentes da Pastoral”. Neste ponto, o pároco, Pe. João 
Paulo, recordou as palavras do nosso Papa, para lem-
brar que vivemos no meio de uma cultura mediática 
e alguns ambientes intelectuais transmitem, às vezes, 
uma acentuada desconfiança, quanto à mensagem da 
Igreja, e um certo desencanto. Muitos agentes sufo-
cam as pessoas e a alegria da missão numa espécie 
de obsessão por serem como todos os outros e terem 
o que possuem os demais. O problema, esclarece o 
Papa Francisco, não está no excesso de actividades, 
mas sobretudo nas actividades mal vividas, sem as 
motivações adequadas, sem uma espiritualidade que 
impregne a acção e a torne desejável. Muitas vezes 
negamos a nossa história de Igreja, que é gloriosa por 
ser história de sacrifícios, de esperança. Mais à frente, 
de acordo com o que está no plano e nas palavras do 
Papa, é dito que a actividade missionária ainda hoje 
representa o máximo desafio da Igreja, a primeira de 
todas as causas. Não podemos ficar tranquilos, em es-
pera passiva, nos nossos templos, sendo necessário 
passar de uma pastoral de mera conservação para 
uma pastoral decididamente missionária. Quando se 
assume um objectivo pastoral e um estilo missionário 
o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais 
belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tem-
po, mais necessário.

Fé: a certeza do que não se vê
No passado domingo, na nos-
sa Paróquia, viveu-se um dia 
diferente. Oitenta e cinco ado-
lescentes afirmaram a sua fé, 
na Festa da Profissão de Fé. 
A celebração foi presidida pelo 
Pe. João Paulo e concelebrada 
pelo Pe. Paulo Simões. No dia 
em que celebrámos a Ascensão 
do Senhor ao Céu, para junto 
do Pai, a celebração incidiu so-
bre esta maravilha que marca o 
início da Igreja. Passados dez dias, celebramos a des-
cida do Paráclito: o Espírito Santo, que irá dar a força 
aos discícpulos para continuarem a missão de Cristo 

de salvação e eleva-
ção da humanidade 
para o Pai. Os nos-
sos adolescentes do 
6º ano confirmaram, 
no domingo passa-
do, a sua fé neste 
mistério. Na Profis-

são de Fé, os jovens dão a sua adesão àquilo em que 
cremos. A comunhão na fé tem a necessidade duma 
linguagem comum. “Esta síntese da fé não foi feita se-
gundo opiniões 
humanas, mas 
recolheu-se de 
toda a Escritura 
o que nela há de 
mais importante, 
para apresentar 
na íntegra aquilo 
que só a fé ensina. E, tal como a semente de mostarda 
contém, num grão tão pequeno, numerosos tamos, do 
mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas 

palavras todo o conhecimento da 
verdadeira piedade contido no An-
tigo e no Novo Testamento”. A esta 
síntese de fé a Igreja chama-lhe 
“Profissão de Fé”, porque resume 
a fé professada pelos cristãos. 
Chamamos-lhes “Credo”, pelo fac-
to de elas normalmente começa-
rem pela palavra “Creio”. O Credo 
da Igreja.

Bispo regressa hoje a Pombal
O Sr. Bispo D. Virgílio Antunes, Bispo da nossa Dioce-
se de Coimbra, regressa hoje a Pombal para presidir à 
celebração do Crisma. Mais de uma centena de jovens 
vão afirmar e renovar hoje a sua fé, receber o Espírito 

Santo e completar a sua iniciação cristã, com as pala-
vras e a unção com o Óleo do Crisma, que o Sr. Bispo 
irá dirigir a cada um e com que os ungirá, durante esta 
celebração do Sacramento do Crisma, marcada para 
as 15h00, no pavilhão da Expocentro de Pombal. Hoje, 
os nossos jovens completam mais uma etapa na sua 
caminhada na fé. Parabéns a todos, bem como aos 
seus pais e catequistas!
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Nos dias 9 e 10 de Maio, decorreu o segundo CPM - 
Encontro de Preparação para o Matrimónio - deste ano 
pastoral. O sol já brilhava por detrás das serranias de 
Sicó, e o bulício da azáfema de mais um dia de merca-
do de Sábado já se fazia sentir, 
quando a Equipa de Casais e o 
seu assistente Pe. João Paulo 
Vaz se reuniram na Capela de 
Santo António, para colocar 
nas mãos de Deus a equipa e 
cada um dos casais de noivos. 
Fomos convidados a sentirmo-
nos instrumentos de Deus e da Igreja, naquele 
que iria ser um fim-de-semana dedicado aos noivos. 
E foram chegando, aqueles vinte e cinco casais de 
noivos que aceitaram o desafio/proposta da Igreja em 
participar num encontro CPM, na preparação próxima 
da celebraçao do Sacramento do Matrimónio. Foram 
desafiados a ser melodia de Deus um para o outro, 
em cada momento da sua vida em casal, e a procurar 
e saber investir no outro todo o seu ser, toda a sua 
vida e para sempre: no diálogo, na verdade e no amor 
conjugal; a fazer do seu casamento a oportunidade de 
se aproximarem da Igreja e de Deus. Estávamos a ini-
ciar a Semana da Vida e das Comunicações Sociais. 
Da Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais (17 de Maio) do Papa Francisco: a familia é “a 
primeira escola de comunicação, feita de escuta e de 
contacto corporal, onde começamos a familiarizar-nos 
com o mundo exterior, num ambiente protegido e ao 
som tranquilizador do pulsar do coração da mãe”. Uma 
das fontes das nossas crises, nos mais variados âmbi-
tos, é a falta de comunicação, o que parece paradoxal, 
numa época em que, supostamente, estamos continu-
amente ligados, conectados. “Admitamo-lo: andamos 
realmente distraídos. Instalados na rotina, pensamos 
que amamos, quando a verdade é que nos limitamos a 
passar pela vida uns dos outros. Somos uma espécie 
de tangente humana, na família, no emprego, na rua. 
Temos dificuldade em escutar e em falar… mandamos 
mensagens, quando físicamente (apenas) estamos tão 
próximos. Não investimos nos afectos. Damos brinque-
dos caros, damos o ballet, o karate, e tantas outras 
coisas, mas não damos colo, nem carinho, nem tempo, 
nem atenção… nem abraços. Quando nos limitamos 
a falar, a conversa é funcional, utilitária: está cheia de 
recados, desabafos ou recomendações; é uma espé-

cie de lista de compras ou o elenco das tarefas, deter-
minando quem faz o quê, a fim de que tudo funcione 
mais ou menos. Mas uma troca meramente utilitária 
de opiniões está longe do conteúdo íntimo e pessoal 

que o diálogo supõe: as dores, 
as alegrias, as esperanças, os 
desejos, ou seja, a revelação. 
Por outras palavras, tudo aquilo 
que não se diz num minuto, já 
com a chave na porta ou a partir 
da janela do carro; nem se re-
solve com um post-it colorido na 

porta do frigorífico ou no espelho da casa de banho… 
A comunicação não é mera informação e nem sequer 
mero intercâmbio de ideias. É, na feliz expressão de 
Vannúzia Peres (em “A verdadeira comunicação na fa-
mília”), “a possibilidade de o sujeito expressar a sua 
singularidade, definir-se ao entrar em contacto com a 
singularidade do outro, da forma mais profunda possí-
vel”. Sem comunicação assim não há comunhão. Sem 
comunhão, estamos juntos mas não estamos unidos. 
E mesmo que ainda se fale de amor, já não se vive o 
amor! Para poder amar, há, de facto, que conhecer-se 
a si mesmo, dar-se a conhecer ao outro e dar-se ao 
trabalho de conhecer o outro. O Padre Nicolás Shwizer 
diz disto muito bem, quando escreve: “Os problemas 
de saúde, os problemas habitacionais, os problemas 
económicos, todos podem ser muito angustiantes, 
mas são externos. Ameaçam o amor, certamente, mas 
a partir do exterior. Ao contrário, a falta de diálogo fere 
a raiz do amor, a essên-
cia do amor”. A finalizar o 
CPM, na Eucaristia que 
foi celebrada, colocámos 
no altar o pedido a Deus 
para que cada casal seja 
para sempre  um do ou-
tro e os dois de Deus, e 
que saiba construir uma 
comunidade de fé de 
amor e de vida. E, no ter-
mo da Semana da Vida e 
da Celebração da Festa 
das Famílias, transcre-
vemos  o decálogo do amor conjugal e familiar, de D. 
António Marto: 1. Respeita a pessoa do outro como 
mistério; 2. Esforça-te por compreender as razões do 
outro; 3. Toma sempre a iniciativa de perdoar e de dar; 
4. Sê transparente com o outro e agradece-lhe a sua 
transparência para contigo; 5. Escuta sempre o outro, 
sem encontrares pretextos para fechar-te ou fugir dele; 
6. Respeita os filhos como pessoas livres; 7. Dá aos 
teus filhos razões de vida e de esperança, juntamente 
com a tua esposa ou o teu esposo; 8. Deixa-te pôr em 
questão pelas expectativas dos teus filhos e sê capaz 
de discutir com eles; 9. Pede a Deus, em cada dia, um 
amor maior; 10. Esforça-te por ser para o outro e para 
os teus filhos dom e testemunha de Deus.

Manuel Joaquim
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Primeira leitura (Act. 2, 1-11)
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 
línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém 
judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na 
sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não 
são todos galileus os que estão a falar? Então, como é 
que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de 
Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas 
línguas as maravilhas de Deus».

Comentário
De harmonia com a promessa de Jesus, o Espírito Santo, 
manifestando a Sua presença sob os sinais sensíveis do 
vento e do fogo, desce sobre os Apóstolos, transforma-os 
totalmente e consagra-os para a missão, que Jesus lhes 
confiara. Com este Baptismo no Espírito Santo, nascia 
assim, oficialmente, a Igreja. Nesse dia, homens separados 
por línguas, culturas, raças e nações, começavam a 
reunir-se no grande Povo de Deus num movimento que só 
terminará com a Vinda final de Jesus.

Segunda leitura (1 Cor. 12, 3b-7.12-13)
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não 
ser pela acção do Espírito Santo. De facto, há diversidade 
de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os membros, apesar 
de numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo¬¬. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos 
foi dado a beber um único Espírito.

Comentário
O Espírito Santo é «a alma da Igreja». É Ele que dá aos 
Apóstolos a perfeita compreensão do Mistério Pascal e os 
leva a anunciar a Ressurreição a todos os homens, sem 
excepção. É por Ele que nós acreditamos que Jesus é Deus 
e essa nossa fé se mantém. É Ele que enriquece o Corpo 
Místico com dons e carismas, numa grande variedade de 
vocações, ministérios e actividades. É Ele que, ao mesmo 
tempo que nos distingue, dando-nos uma personalidade 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 24.Abr | Expocentro - Crisma (15h00)

:: 27.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Coro Arciprestal 
(21h00)

:: 28.Mai | Igreja do Cardal - Eucaristia APRAP (14h30)

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

:: 30.Mai | Pinheirinho - Celebração da Palavra e 
Procissão das Velas (21h00)

:: 31.Mai | Praça Heróis do Ultramar, Coimbra
DIA DA IGREJA DIOCESANA (09h30-19h00)
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Esperança própria dentro da Igreja, nos põe em comunhão uns com 
os outros, de tal modo que a diversidade não destrói a 
unidade.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-23)
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. 
Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-
ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão 
retidos».

Comentário
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. E, como na 
primeira, também agora o Espírito Santo está presente, a 
insuflar aos homens, mortos pelo pecado, a vida nova do 
Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado de Cristo, em 
que se mantêm as cicatrizes da Paixão, o Sopro purificador 
e recriador do mesmo Deus, comunica-se aos Apóstolos. 
Apodera-se deles, a fim de que possam prolongar a obra 
da nova Criação, e assim a humanidade, reconciliada com 
Deus, conserve sempre a paz alcançada em Jesus Cristo.

:..::.. 24 Maio 2015 :..:.:: Pentecostes

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


