
Num coração sereno
A serenidade nasce de um cora-
ção confiante e do abandono nas 
mãos de quem possa mais do que 
eu. Esse é Deus. Ele tudo pode, 
porque só ama, só pode amar. 
A serenidade nasce do encon-

tro com o Deus Amor e, por isso, tão especialmente, 
nasce da oração. Quem dera de cada um de nós 
pudesse, em tudo o que somos e fazemos, partir da 
oração e nela terminar. Significaria que, em tudo o que 
somos e fazemos, partimos de Deus e n’Ele termina-
mos. Tudo se encontra, tudo se integra e sintetiza em 
Deus. E há-de ser neste sentido que o afirmamos e 
assumimos como o Alfa e o Ómega. Tudo está con-
tido entre este princípio e fim, qualquer deles eterno, 
que Deus é. A nossa existência, o nosso sentido estão 
contidos aí, em Deus. Se não é aí, que outro princípio 
e fim que dê sentido? Não há! A nossa limitada capaci-
dade de compreender, de ler, de explicar, de buscar, 
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de fundamentar não consegue levar-nos mais longe... 
Alás, quase nem nos permite chegar a Deus, com cla-
reza e certeza. As evidências pertencem ao ambiente 
de Deus e só n’Ele as podemos experimentar. Que 
outro princípio, então? Que outra força? Que outro 
sentido? Que outro “deus” senão Deus? Acaba por 
ser tão simples... Conseguiremos nós chegar a outro 
princípio e fim, fundante e recapitulador, que não seja 
o amor? Que outro princípio senão este, para explicar 
toda a vida? A serenidade nasce da certeza de sermos 
capazes de amar. Nasce do reconhecimento de que 
este princípio estrutura a nossa vida e que, sem ele, 
vivemos tristes, desestruturados, desenquadrados e 
descontextualizados; nada, no mundo e à nossa volta, 
faz sentido. Por isso, o sentido é um só: o de Deus. 
Deus é amor. O amor gera vida. O amor faz-nos feli-
zes. Deus é isto tudo em nós. A serenidade nasce de 
Deus. Criados por amor e para amar, só n’Aquele que 
é o Amor nós compreenderemos tudo...

nós, isso faz de nós todos irmãos, esclareceu o pároco, 
apelando às crianças e aos adultos que olhemos para 
os outros como irmãos.

No Casal Fernão João
Os meninos do 2º ano de Catequese do Casal Fernão 
João celebraram a sua festa do Pai Nosso: a Eduarda, 
o Miguel, a Margarida e a Francisca. A oração do Pai 
Nosso não é só para memorizar e rezar, mas também 
para ser vivida. Foi por isso que Jesus nos ensinou esta 
oração. Recebê-la hoje, numa celebração eucarística, 
é sinal de que assumimos a dignidade e exigência de 
sermos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Reza-
mos o Pai Nosso, porque somos filhos e irmãos.

As crianças do 2º ano da Catequese celebraram, no 
domingo passado, a Festa do Pai Nosso. Durante os 
dois primeiros anos de catequese, aprenderam a tratar 
Deus como Pai e aprofundaram os seus conhecimen-

tos sobre a principal oração 
que Jesus nos ensinou e nos 
deixou. Num ambiente fes-
tivo, as crianças do 2º ano 
rezaram no Altar, junto ao 
nosso pároco, a oração do 
Pai Nosso. Regressaram a 
casa com a pagela respec-
tiva, onde se podia ler o Pai 
Nosso para rezarem todas as 
noites quer nos momentos 
bons, quer nos menos bons. 
Mas antes, durante a homí-
lia, o Pe. João Paulo Vaz fez 

algumas explicações sobre a importância da oração e 
como é que ela chegou até nós. Os discípulos que con-
viviam com Jesus viam-n’O, frequentemente, retirar-se 
para orar. Um dia pediram-lhe que os ensinasse. E foi 
neste contexto que Jesus ensinou os seus irmãos do 
coração a rezarem ao Pai. E, sendo Deus Pai de todos 
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Estrada visitou Valinhos
No passado dia 30 de maio, o grupo de catequese da 
Estrada levou a cabo uma visita de estudo a Fátima, 
Valinhos, com a finalidade de mostrar, em campo, a 
história dos 3 pastorinhos. A visita começou com a 
participação na Eucaristia das 11h00, na basílica da 
Santíssima Trindade. De seguida, fomos ao museu in-
terativo “O Milagre de Fátima”, onde crianças e adultos 
“assistiram à visita” de Nossa Senhora. As crianças 
compreenderam melhor e sentiram como se fosse na-
quele momento. Estavam todos muito impressionados. 
De seguida, fomos carregar baterias, com um almoço 
em família. As crianças estavam todas muito contentes 
e, após algum repouso, fomos até aos Valinhos. Fize-
mos o percurso a pé, desde as casas dos pastorinhos, 
o poço do Anjo até á Loca do Anjo e o caminho da Via 
Sacra, que as nossas crianças também já tiveram a 
oportunidade de fazer. E assim terminou o nosso dia, 
com um geladinho antes de entrar no autocarro. Tive-
mos também a companhia de alguns pais e pessoas 
da nossa comunidade. As catequistas agradecem a 

todos os que nos acompanharam e, em especial, aos 
pais, que confiaram os seus filhos nas nossas mãos. 
Um muito obrigado.

Carla Mendes

Festa da Aliança no Casal Fernão João
O grupo do 5ºano celebrou tambéma Festa da Aliança. 
Ao longo da história do Povo de Deus, foram várias 
as Alianças estabelecidas entre Deus e o Seu povo, 
que procurou cumprir com fidelidade e amor. Todas as 
alianças que se estabeleceram são alianças vivas, que 

se renovam de geração em geração: Deus entrega a 
Moisés as duas “Tábuas da Lei”; com Abraão e Sara – 
“multiplicarei a tua descendência como as estrelas do 
céu”; com David, Deus renova a aliança feita no Mon-
te Horeb (David é um rei bom que luta pela união do 
Povo de Deus). Por fim, com Jesus, Deus estabelece 
uma nova e definitiva Aliança com toda a humanida-
de. Jesus ensina-nos a viver numa Aliança de amor 
com Deus, na qual temos de nos amar uns aos outros 
com o mesmo amor que Ele nos tem. Jesus oferece o 
Seu corpo, o Seu sangue, a Sua vida por todos nós. 
Temos descoberto que Deus nunca abandona o Seu 
Povo, manifestando-Se em renovadas Alianças que 
culminam em Cristo. Por todas estas razões também, 
os catequizandos fizeram a sua festa da aliança, as-
sinalando também a aliança que, em Jesus, querem 
fazer com Deus.

Festas da Catequese
na Aldeia dos Redondos

A Capela da Aldeia dos Redondos recebeu, no passa-
do domingo, as festas da catequese dos catequizan-
dos do 3º sector, que celebraram as respectivas festas 

e receberam as pagelas correspondentes, para colar 
na sua caderneta e ficar como recordação deste dia e 
do ano de Catequese que agora encerra. A festa termi-
nou com um almoço convívio.

Retiro de Animadores
Decorreu, no último sábado, 6 de junho, o retiro final 
do Grupo de Animadores para a Catequese de Adultos, 
orientado pelo nosso Pároco João Paulo Vaz, em con-
clusão de todo um itinerário de formação e crescimento 
humano e eclesial, que foi desenvolvido ao longo de 
todo o ano. Este retiro constituiu um tempo privilegia-
do de partilha e espiritualidade, com a ajuda da leitura 
orante da Palavra de Deus, que proporcionou a todos 
os participantes uma experiência viva de comunhão 
e entusiasmo para a nova missão que se aproxima: 
formar pequenos grupos de formação de adultos, já 
a partir do início do próximo Ano Pastoral. Para isso, 
foram proporcionadas aos futuros animadores orienta-
ções práticas e estratégias bem definidas de actuação, 
desde a formação dos grupos até o desenvolvimento 
das dinâmicas propostas nesta iniciativa, de forma 
que a Paróquia de Pombal possa, também, contribuir 
decisivamente para a implantação da Missão e Visão 
diocesanas sobre a Catequese de Adultos e, assim, 
promover a necessária e urgente renovação da vida 
cristã de cada fiel, imprimindo maior vigor, coerência e 
entusiasmo a toda a vida eclesial.

André Alves
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Ultreia do MCC
Na passada sexta-feira, dia 5 de Junho, teve lugar a úl-
tima Ultreia deste ano pastoral, da Escola de Pombal. A 
partir de um testemunho central, dado pela Cristina, do 
Casal Fernão João, sobre a realidade do 4º dia, muitos 
foram, depois, as reacções e pequenos testemunhos 
dos presentes. Ideias importantes que ficaram no co-
ração: Deus deu-nos talentos e nós temos de saber 
pô-los a render; não paremos de crescer na fé, de nos 
formarmos, de amadurecer espiritualmente; não nos 
contentemos com pouco; se amamos a Cristo, temos 
de O comunicar; deixemos que Cristo volte a cativar 
a nossa vida; recuperemos o espírito contemplativo; 
todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos 
propões – a amizade com Cristo e a amizade com os 
outros; Cristo possui todo o poder e, n’Ele, nós possuí-
mos todo o poder; com a oração, podemos ter tudo. 
Que estas ideias ou pensamentos do coração possam 
iluminar o coração de cada cursista, ao longo deste 
tempo de interregno nas actividades.

A comunidade de Pombal, cidade e as dezanove ca-
pelanias, saíram à rua, no passado domingo, para ce-
lebrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Mesmo com o mau tempo, a Procissão 

saiu à rua e percorreu as 
principais ruas e avenidas da 
cidade, como manda a tra-
dição neste dia. A Procissão 
foi acompanhada pelas ca-
pelanias, escuteiros, acólitos, 
autoridades civis e militares 
e foi animada pela Filarmó-
nica Artística Pombalense. A 
Procissão saiu da Igreja do 
Cardal e terminou na Igreja 
Matriz, com uma paragem 
junto ao Hospital Distrital de 

Pombal, local onde o nosso pároco abençoou os do-
entes. Antes, durante a celebração da Eucaristia, que 
antecedeu a Procissão, o Pe. João Paulo Vaz procurou 
contextualizar a celebração, 
para os presentes percebe-
rem a importância da data e 
da Eucaristia. “No Sacramen-
to do Seu Corpo e Sangue, 
Jesus deixou-nos o memorial 
do Seu sacrifício, para que o 
celebrássemos em memó-
ria d’Ele, até que Ele venha 
no fim dos tempos. Por isso, 
sempre que celebramos a Eu-
caristia, proclamamos a mor-
te do Senhor e renovamos a 
Aliança com Deus, que, na Sua morte, Cristo selou em 
nosso favor”. Na Eucaristia, o sacerdote lembrou a ori-
gem desta tradição do Corpo de Deus, que remonta ao 
século XIII, altura em que a Igreja passava por algu-

mas situações de afastamento 
da comunhão, por se duvidar 
que Cristo ficasse no pão con-
sagrado, após a celebração da 
Eucaristia. A saída do Corpo 
de Deus à rua era prova da 
Sua presença real. Depois, o 
pároco falou da importância 
da Eucaristia dominical e da 
ceia pascal que instituiu este 

memorial. É Ele que está presente naquele momen-
to, sempre que o sacerdote consagra o pão e o vinho 
no corpo e sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. A comu-
nhão com Ele é um momento 
importante, porque entramos 
em intimidade com o próprio 
Cristo e isso fortalece-nos, 
quer interior quer exterior-
mente. É uma forma de con-
templar Deus face a face e de 
nos fazermos morada. A nos-
sa atitude, após comunhão, 
é de amor para com o nosso Deus e com os irmãos 

da comunidade a que perten-
cemos. A Eucaristia foi muito 
participada e foi seguida da 
Procissão. Na rua as capela-
nias já estavam preparadas 
para a saída e as crianças le-
vavam os tradicionais cestos 
com pétalas de flores, que 
foram espalhando pelo chão, 
para preparar a passagem 
do Corpo de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, carregado pelo 
nosso pároco.

Revisão de Vida da Equipa do CPM
A Equipa do CPM retomou, depois da organização e 
realização do CPM, em Maio, os seus encontros de 
revisão de vida. No dia 3 de Junho, fez o seu 5º en-
contro, partilhando e explorando alguns aspectos que 
a vida em comum do casal deve trazer consigo. “A 
convergência é caminho que manifesta o amor a dois. 
Ela deve acontecer na vida dos dois, procurando um 
ajustamento e equilíbrio cada vez maiores na constru-
ção dessa vida”.

Reunião dos Ministros da Palavra
No dia 4 de Junho, reuniram os Ministros da Palavra, 
para o seu encontro mensal de formação. Teve por 
tema “A preparação da Pregação”, tendo por base o 
os números 145 a 159 da Evangelii Gaudium, do Papa 
Francisco. Foi um encontro muito rico, que deixou pis-
tas importantes a cada ministro presente, em especial 
no que se refere à oração, meditação, contemplação e 
integração da Palavra e à preparação da pregação.
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Primeira leitura (Ez. 17, 22-24)
Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do cedro frondoso, 
dos seus ramos mais altos, Eu próprio arrancarei um ramo 
novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa 
montanha de Israel o plantarei e ele lançará ramos e dará 
frutos e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho 
todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à 
sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão-
de saber que Eu sou o Senhor; humilho a árvore elevada 
e elevo a árvore modesta, faço secar a árvore verde e 
reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço».

Comentário
Foi talvez esta passagem do profeta que ofereceu a Jesus 
ocasião para anunciar as duas pequenas parábolas que 
vamos escutar no Evangelho. O profeta mostra-nos como 
de um pequeno ramo Deus pode fazer o começo de uma 
árvore frondosa. Assim foram os princípios e depois o 
desenvolvimento do reino de Deus, porque o vigor da vida 
de Deus aí estava.

Segunda leitura (2 Cor. 5, 6-10)
Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, 
sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos 
como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da 
fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos 
exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. 
Por isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer 
continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair 
dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal 
de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, 
enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal.

Comentário
O cristão vive neste mundo sempre numa grande tensão 
entre a experiência diária desta vida e a como que a 
saudade da vida futura, como exilado mas cheio de 
esperança, sem nunca perder de vista o termo para onde 
caminha. Lá há-de encontrar toda a sua vida nas mãos de 
Deus, com o que nela tiver feito de bom ou de mau.

Leitura do Evangelho (Mc. 4, 26-34)
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus 
é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme 
e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e 
cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro 
a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. 
E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque 
já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que 
havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola 
o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, 
que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as 
sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, 
começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas 
da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que 
as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus 
pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas 
como estas, conforme eram capazes de entender. E não 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 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)

:: 16.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade - Encerramento 
(21h00)

:: 17.Jun | Salão Paroquial - Encerramento da 
Catequese Sistemática de Adultos (21h00)

:: 19-20.Jun | Miranda do Corvo - Acampamento de 
verão da Iª Secção do Agrupamento de Escuteiros

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

:: 19.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 4º ano, da Cidade (20h30)

:: 19.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º Sector (21h30)

:: 20.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 1º ano, da Cidade (09h00)

:: 20.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 7º ano, da Cidade (10h00)

:: 20.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 8º ano, da Cidade (11h00)

:: 20.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 9º ano, da Cidade (12h00)

:: 20.Jun | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h00)

:: 21.Jun | Plenário do Conselho Pastoral Paroquial - 
Eucaristia inicial, na Igreja do Cardal (10h30)
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explicava aos seus discípulos.

Comentário
A pregação de Jesus, ao apresentar o mistério do reino 
de Deus, e, depois, a pregação continuada na Igreja, é 
comparada a uma sementeira. O seu desenvolvimento é 
lento, mas constante e vigoroso, porque é forte a vitalidade 
da semente, que é a Palavra de Deus. É essa a vitalidade 
que a faz germinar, crescer, chegar à hora da colheita. A 
humildade dos começos não é obstáculo à grandeza que o 
reino de Deus há-de atingir na hora da ceifa.
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