
Santíssimo Deus
Jesus, presente real e verdadeira-
mente, no Santíssimo Sacramen-
to da Eucaristia, Corpo e Sangue, 
sai pelas ruas da cidade, connos-
co, afirmando, sempre e mais, a 
Sua presença na nossa vida, nas 

nossas realidades e contextos, nos nossos ambientes, 
na história de cada um. Por Seu amor, faz-Se visível 
e permite-nos, assim, ver o invisível e indizível. E fá-
lo com o preço da Sua vida, porque ama, acima da 
Sua própria vida. Que mistério tão grande, que nunca 
poderemos explicar: Deus, na Sua majestade, faz-Se 
presente na Eucaristia, num pedaço de pão e num golo 
de vinho, para me alimentar e iluminar nos caminhos 
da vida. Que transubstanciação é esta que me faz ver, 
não já o pão e o vinho, mas o Corpo e o Sangue de 
Cristo entregue por nós? Que presença é esta que 
me abarca todo, que me envolve no meio divino, na 
vida sem fim, na aliança de amor eterna? Que Deus 
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tão santo é este que, sem ter pecado, se oferece pelo 
pecador e lhe dá a possibilidade, com o Seu Corpo e 
Sangue, de anular o pecado e fazer emergir a santi-
dade. É por amor, não é? É por amor que Tu te dás 
assim, não é, Senhor? Tu és tão meu amigo e tanto me 
queres que amorosamente Te humilhas, por completo, 
para que eu me erga. Tu estás à distância do meu olhar 
também. Faz que o meu coração Te sinta, para que os 
meus olhos Te confirmem e o meu corpo se cruze no 
Teu, num eterno hino de cumplicidade amorosa. Se Tu 
Te mostras assim e Te fazes tão presente, é para que 
eu veja, sinta e cresça. Purifica a minha vida, Jesus, 
para que Te receba, Te contemple, Te acolha, Te ame. 
Aumenta a minha fé, alimenta a minha esperança, faz-
me amar como Tu. Que o meu corpo, o meu sangue, 
a minha vida sejam consagrados nesse amor com que 
Te consagraste a mim e a cada homem e mulher de 
sempre e para sempre. Como Te agradecer, Jesus, o 
que fazes por mim? Como Te agradecer, Senhor?...

solador que Jesus Cristo nos deixou e que desceu so-
bre os crismandos naquele dia. É ele que nos dá força 
para continuar 
a nossa cami-
nhada de fé ao 
longo da vida. 
Na mesma linha 
de orientação, 
está a Sagrada 
Escritura. Com 
a força da Pala-
vra, nunca sere-
mos desiludidos, mesmo nos momentos mais frágeis. A 
certeza e segurança que aqui nos traz é a abundância 
dos frutos de Deus. Quanto ao futuro? Deve-se conti-
nuar a vivência 
da fé na Igreja. 
É fundamen-
tal viver em 
comunidade e 
continuar a par-
ticipar activa-
mente na vida 
da Paróquia.

Cerca de 130 jovens e adultos receberam o Sacra-
mento do Crisma, no passado dia 17 de Maio. A cele-
bração foi presidida pelo Bispo, D. Virgílio Antunes, e 

realizou-se na Expocentro, perante uma multidão de 
fiéis. Durante a celebração, o nosso Bispo procurou 
esclarecer os presentes sobre a razão deste passo de-
cisivo na vida de muitos jovens e adultos. “É algo que 
decorre da fé”, disse. Já não é uma obrigação proposta 
pela tradição, como era outrora e que a comunidade 
impunha. Hoje é diferente. Apenas recebem o Crisma 
os jovens e os adultos mais conscientes, capazes de 
caminhar com uma única motivação: a fé. A escolha do 
dia também foi propositada: o dia do Espírito Santo. A 
data procurava fazer reflectir na importância do Con-
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Vigília de Pentecostes
O Espírito Santo é Amor! Assim deram início à Vigília 
de Pentecostes, no passado dia 23 de Maio, cerca de 
130 jovens e adultos, que se preparam para receber o 
Sacramento da Confirmação, não sem antes tentarem 
perceber, através da oração, a simbologia do fogo, da 
pomba e do vento. Ele é Amor. Ele sopra onde quer. 
Ele oferece a cada um os Seus dons. Já se ouvem 
nossos passos a chegar, já se ouvem nossas vozes de 
alegria… Foi neste espírito que toda a assembleia ali 
reunida cantou e louvou o Santo Espirito. O nosso pá-
roco foi ajudando a interiorizar este grande momento, 
tocando, cantando e louvando o Deus Espírito Santo. “ 
Vem Espirito de Amor, vem acende em nós o teu fogo”. 
O nosso pároco exortou os crismandos a saber tirar 
partido de tudo o que nos rodeia. Deus vem ao nosso 
encontro, mesmo que nós não entendamos. “Do seio 
daquele que acreditar em Mim, correrão rios de água 
viva”. Através da acção do Espírito, seremos capazes 
de manter uma maior relação com Deus e capazes de 
amar os outros, afirmava o Pe. João Paulo. O Espírito 
é uma Pessoa, é a Terceira Pessoa da Santíssima Trin-
dade, Ele é o Amor de Deus. O Espírito vem para fazer 
de nós morada de Deus. Aquilo que melhor sabemos 
fazer é amar. Amar tudo, amar todos, amar a Deus. O 
Espírito só se pode manifestar no Seu ambiente. Só 
sentiremos os dons do Espírito se nos dispusermos a 
amar. Os dons que o Espírito nos dá são: a Sabedoria, 
o Entendimento, a Ciência, o Conselho, a Fortaleza e 
o Temor de Deus. O nosso pastor terminava a sua ho-
milia dizendo que Jesus queria que vivêssemos acom-
panhados por Alguém, o outro Consolador. Acolher o 
dom de Deus é confiar. Se nós quisermos Deus faz de 
nós pessoas maravilhosas.

Helena Cabral

Festa do Pai Nosso e da Aliança
no Travasso

Os mais pequenos, os do 2º ano, do Centro de Ca-
tequese do Travasso, tomaram consciência de que 

Deus é Pai, Deus é Amor e 
tudo faz para que sejamos 
felizes. E que foi pelo baptis-
mo que ficaram a fazer parte 
desta família que é Igreja. 
Foi no Baptismo a primeira 
vez que os seus pais e pa-

drinhos rezaram, em seu nome, esta linda oração. 
Hoje foram eles, publicamente. Os catequizandos 
do 5º ano fizeram, tambám, a sua Festa da Aliança. 
Aprenderam que, ao longo da história, foram várias as 
alianças estabelecidas entre Deus e o Seu povo. Jesus 
ensina-nos a viver uma 
aliança de amor, lem-
brando o cumprimento 
das “tábuas da lei”, os 
Mandamentos. Durante 
este ano, fomos acom-
panhados pelas grandes 
figuras do Antigo Testamento: Abraão, Moisés e o Rei 
David, até que nos encontramos finalmente com Jesus 
Cristo, a manifestação plena de Deus no meio de nós.

Festa do Pai Nosso na Charneca
No domingo, dia 24 de Maio, teve lugar, na Capela da 
Charneca, a Festa do Pai  Nosso, para as crianças do 
2º ano. Participaram nesta celebração sete crianças, 
acompanhadas pelos seus pais. A celebração teve 
um momento alto, quando o Pe. Salvador chamou as 
crianças ao altar, para rezar, em conjunto com a comu-

nidade, a oração 
que Jesus nos en-
sinou: o Pai Nos-
so. Nesta oração, 
Jesus ensina-nos 
a tratar Deus por 

Pai e assim nos ensina a viver como irmãos. A celebra-
ção terminou com a entrega dos diplomas. Fica uma 
palavra de gratidão ao Pe. Salvador, à Filomena Longo 
(responsável do Coro Infantil), à Comissão da Capela, 
que, mais uma vez, tudo fez em colaboração com as 
catequistas, para que a Festa do Pai Nosso decorresse 
com a dignidade e a alegria que todos desejávamos. A 
quantos colaboraram, parabéns, por uma ocasião “que 
aqueceu os nossos corações e nos revestiu de luz”.

Almerinda Mota Longo

4x4 - Uma fé todo-terreno
Foi em Fátima, no Centro Nacional Escutista, que ocor-
reu a 2ª sessão do 4x4 – Uma fé todo-terreno, acção 
de formação espiritual para Dirigentes do CNE. Duas 
Dirigentes do Agrupamento 674 de Pombal também 

estiveram presentes, juntamente com outros do Norte 
a Sul do país, todos eles com o objectivo de aprofundar 
o tema da Fé Cristã. A vida em Cristo e a oração fo-
ram os temas escolhidos para esta sessão, abordando 
questões como o que é ser cristão e quais os princípios 
que nos ajudam a viver em Cristo. Ficou a certeza de 
que a oração é fundamental, pois Deus fala no coração 
e na consciência de cada um e cabe a nós saber escu-
tar e acolher a Sua palavra em momentos de encontro 
com Ele.

Sandra Carlos

Festa da Ascensão nos Mendes
No dia 17 de Maio, festejou-se o dia da Ascensão, de 
uma forma especial, na Capela dos Mendes. A festa 
teve início com a celebração da Eucaristia, seguida de 
Procissão. Pelas 15h30, começou a venda dos ando-
res. O Rancho Folclórico da Ilha actuou às 17h00 e a 
festa continuou até à meia noite, com boa disposição 
e muita animação.
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No passado dia 31 de Maio, Domingo da Santíssima 
Trindade, na Praça Heróis do Ultramar, em Coimbra, 
realizou-se o grande momento do ano pastoral da nos-
sa diocese: o Dia da Igreja Diocesana. Sob o tema “For-

mamos Comunidade de Discípulos para o Anúncio do 
Evangelho”, o nosso bispo D. Virgílio convocou todos 
os cristãos a estarem presentes, o que se concretizou 
com a grande afluência de fiéis, vindos de todos os dez 
arciprestados da nossa diocese, que se reuniram para 
dar graças a Deus Trindade pela comunhão, fraterni-

dade, unidade 
e alegria dio-
cesanas. O Dia 
da Igreja Dioce-
sana constituiu 
um momento 
p r i v i l e g i a d o 
para fazermos a 

mais expressiva experiência de Povo de Deus, reunido 
à volta de Jesus Cristo e do sinal visível da sua solici-
tude para com todos, na pessoa do bispo, seu enviado. 
Neste dia, viveu-se a alegria da fé cristã e pode, publi-
camente, dar-se um sinal da comunhão que nos une a 
Deus e aos outros. No meio da cidade dos homens, fre-
quentemente 
tão alheia ao 
pequeno re-
banho, que 
é o Povo de 
Deus, soube-
mos ser boas 
testemunhas de Jesus Cristo, Único Salvador, e da 
Igreja, Mãe de braços abertos para acolher todos os 
filhos. As actividades deste grande dia iniciaram-se 
no dia anterior, com uma grande caminhada juvenil 
nocturna pela cidade de Coimbra, apoiados pelos Se-
cretariados Diocesano da Pastoral Juvenil, da Pastoral 
Universitária e pelo MCE. No dia seguinte, as activi-
dades iniciaram-se logo pela manhã, com a oração da 
manhã, presidida pelo nosso bispo. De seguida, proce-
deu-se à realização de diversos workshops, em diver-
sos espaços e salas das escolas que rodeiam a Praça, 
nomeadamente a Escola Secundária Avelar Brotero e 
o Liceu D. Maria. Durante todo este período da manhã, 
os adolescentes tiveram o seu programa próprio, orga-
nizado pelo Secretariado Diocesano de Evangelização 
e Catequese, em que tiveram oportunidade de conhe-
cer a nova divisão e os novos nomes dos arciprestados 
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da nossa diocese de uma maneira prática, dinâmica e 
divertida. Também houve oportunidade de escutar, no 
palco principal da praça, uma reflexão levada a cabo 
pelo Doutor Juan Ambrósio da UCP-Lisboa, bem como 
visitar as tendas dos diversos movimentos presentes 
na nossa diocese tais como: os Cursilhos de Cristan-
dade, Neo-catecumenais, Mensagem de Fátima, Cá-
ritas Diocesana, entre outros. Pelas 14h30, iniciou-se 
um tempo de festa, onde houve lugar para danças, 
canto, música, teatro com a participação de crianças, 
jovens e adultos. O ponto alto do Dia da Igreja Dioce-
sana foi a celebração eucarística presidida pelo nosso 
bispo, D. Virgílio Antunes, às 17h00, com um grupo 
coral constituído por mais de 300 vozes de toda a dio-

cese. Ao chegar ao fim de um ano pastoral, em que 
se trabalhou para formar comunidades de discípulos, 
tivemos fortes razões para dar graças a Deus Trindade 
pelos caminhos que se percorreram. Na sua homilia o 
senhor bispo falava que “as notícias felizes acerca do 
esforço feito e dos novos dinamismos implementados 
não podem ficar silenciadas e motivam um grande cân-
tico de louvor ao Senhor que nos inspira e nos fortalece 
para a acção. Espalhados pelas diversas paróquias e 
comunidades, sentimos que somos a mesma Diocese 
de Coimbra, enriquecida pela abundância dos dons de 
Deus. Faz-nos bem sentir a Igreja congregada para ce-

lebrar a sua fé e testemunhar a sua esperança no Se-
nhor”. No final da Eucaristia, o nosso pastor agradeceu 
a todos os que estiveram envolvidos na preparação 
deste grande dia, nomeadamente o Vigário Episcopal 
para a Pastoral, Pe. Jorge Santos, e o coordenador-
geral do encontro e nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, 
bem como 
todo o cor-
po de volun-
tários, que 
se esforçou 
para que 
todas as 
actividades 
corressem 
da melhor forma possível. Um dia para não esquecer e 
nos fazer crescer na comunhão.

Pedro Simões
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Primeira leitura (Ex. 24, 3-8)
Naqueles dias, Moisés veio comunicar ao povo todas as 
palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro 
respondeu numa só voz: «Faremos tudo o que o Senhor 
ordenou». Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. 
No dia seguinte, levantou-se muito cedo, construiu um altar 
no sopé do monte e ergueu doze pedras pelas doze tribos 
de Israel. Depois mandou que alguns jovens israelitas 
oferecessem holocaustos e imolassem novilhos, como 
sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do 
sangue, deitou-o em vasilhas e derramou a outra metade 
sobre o altar. Depois, tomou o Livro da Aliança e leu-o 
em voz alta ao povo, que respondeu: «Faremos quanto o 
Senhor disse e em tudo obedeceremos». Então, Moisés 
tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: «Este 
é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco, 
mediante todas estas palavras».

Comentário
O Santíssimo Sacramento é o sacramento do Sacrifício 
que Cristo ofereceu sobre a Cruz. O sacrifício significa e 
realiza a aliança entre Deus e o homem. Já Moisés tinha 
celebrado um sacrifício de aliança, que esta leitura vem 
evocar, aliança selada com o Sangue. Tratava-se então 
da aliança antiga; mas Jesus dará finalmente o Sangue 
da nova aliança, o seu próprio Sangue. Na última ceia, ao 
entregar aos discípulos o cálice do seu Sangue, Jesus há-
de referir-Se àquele sangue da aliança ao dizer que o seu 
é o Sangue da aliança “nova”.

Segunda leitura (Hebr. 9, 11-15)
Irmãos: Cristo veio como sumo sacerdote dos bens 
futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito, 
que não foi feito por mãos humanas, nem pertence a este 
mundo, e entrou de uma vez para sempre no Santuário. 
Não derramou sangue de cabritos e novilhos, mas o seu 
próprio Sangue, e alcançou-nos uma redenção eterna. 
Na verdade, se o sangue de cabritos e de toiros e a cinza 
de vitela, aspergidos sobre os que estão impuros, os 
santificam em ordem à pureza legal, quanto mais o sangue 
de Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Deus 
como vítima sem mancha, purificará a nossa consciência 
das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! Por isso, 
Ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo 
a sua morte para remissão das transgressões cometidas 
durante a primeira aliança, os que são chamados recebam 
a herança eterna prometida.

Comentário
A festa de hoje chama-se actualmente Solenidade do 
Corpo e Sangue de Cristo. De facto, também o sangue 
exprime e de maneira particularmente significativa a vida 
que o Senhor deu por nós, para estabelecer, de uma vez 
para sempre, a nova e eterna Aliança.

Leitura do Evangelho (Mc. 14, 12-16.22-26)
No primeiro dia dos Ázimos, em que se imolava o cordeiro 
pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: «Onde queres 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 07.Jun | Igreja do Cardal - Missa e Procissão solene 
do Corpo de Deus (17h00)

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

:: 10.Jun | Parque de Merendas do Cotrofe - Encontro 
Paroquial Vocacional (15h00 às 19h00)

:: 11.Jun | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h00)

:: 12.Jun | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

:: 13.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
dos Baptismos (19h00)

:: 13.Jun | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 14.Jun | Igreja do Cardal - Festa da Aliança, do 5º ano 
(10h30)

:: 14.Jun | Alto dos Crespos - Festa de Sto. António - 
Missa e Procissão (14h00)

:: 14.Jun | Travasso - Festa do Senhor dos Aflitos - 
Missa e Procissão (14h00)
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Jesus enviou dois discípulos e disse-lhes: «Ide à cidade. 
Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. 
Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: «O Mestre 
pergunta: Onde está a sala, em que hei-de comer a Páscoa 
com os meus discípulos?». Ele vos mostrará uma grande 
sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá 
o que é preciso». Os discípulos partiram e foram à cidade. 
Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam 
a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou 
a bênção e partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: «Tomai: 
isto é o meu Corpo». Depois tomou um cálice, deu graças 
e entregou-lho. E todos beberam dele. Disse Jesus: «Este 
é o meu Sangue, o Sangue da nova aliança, derramado 
pela multidão dos homens. Em verdade vos digo: Não 
voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que 
beberei do vinho novo no reino de Deus». Cantaram os 
salmos e saíram para o monte das Oliveiras.

Comentário
No sacramento do seu Corpo e Sangue, Jesus deixou-nos 
o memorial do seu sacrifício para que o celebrássemos em 
memória d’Ele, até que Ele venha no fim dos tempos. Por 
isso, sempre que celebramos a Eucaristia, proclamamos a 
morte do Senhor e renovamos a Aliança com Deus, que, 
na sua morte, Cristo selou em nosso favor.
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