
Ser Testemunhas
Deus chama-nos continuamente a 
sermos testemunhas do Seu pro-
jecto de salvação e não olha às 
nossas limitações e fragilidades. 
Deus quer contar connosco e quer 
revelar a força e o poder do Seu 

amor também através das nossas fraquezas e fragili-
dades. Em verdade, Deus manifesta-Se aos homens 
na fraqueza e na fragilidade. Quando os homens não 
conseguem ou se recusam a entender esta realidade, 
facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus 
que os ama, acima e apesar de tudo, e que vem ao 
seu encontro. Noutra palavra, perdem a oportunidade 
de acolher os desafios que Deus lhes apresenta. Deus 
ama-nos, escolhe-nos e envia-nos. Façamo-nos ins-
trumentos e sacramentos da Sua salvação no mundo, 
sem medos, descobrindo e dando a nossa medida.
Deus não mede se é muito ou pouco, pequena ou 
grande a medida. Deus está eternamente empenhado 
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em que cada um dos Seus filhos dê a sua própria me-
dida. E, por isso, o que identificamos como limites e/
ou fragilidades nunca poderão ser a desculpa para não 
nos empenharmos e corresponsabilizarmos. Deus não 
me pede que dê ou faça igual a outra pessoa. Deus 
pede-me que eu percorra o caminho, nunca terminado, 
de conhecimento de mim próprio, que seja fiel ao que 
descubro e que ponha a render, sem duvidar. É tão 
bonito o que S. Paulo apresenta como resposta de 
Deus aos seus pedidos de que o anjo de Satanás fosse 
afastado da sua vida: “Basta-te a Minha graça, porque 
é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder.” 
A nossa “fraqueza” não é propriamente algo mau ou 
negativo. Ela cruza-se com o sentido da simplicidade e 
humildade na vida. Ao reconhecer a minha “fraqueza”, 
reconheço também que tudo o mais em mim é bom. 
Então, também essa “fraqueza”, os limites, as fragili-
dades podem ser um ponto de partida para a vida, para 
a missão. Deus encontra-se aí, comigo.

exemplos de São Pedro e São Paulo, dia 29 de Junho. 
O sacerdote que presidiu à cerimónia lembrou a marca 
própria que os dois Apóstolos deixaram na vida da I-
greja, que ainda hoje continua. Uma das ideias chave 
deixadas pelo director do Seminário do Porto foi o facto 
dos crentes da época estarem em união com Pedro no 
momento em que este foi preso. O espirito de união 
que se vivia na época foi destacado como um exem-
plo que ainda hoje devemos seguir. Tal como Pedro, 
Paulo também deu a sua vida por Cristo e ao serviço 
do anúncio da Palavra. Hoje, também nós somos con-
vidados, diariamente, a convertermo-nos à Palavra e 
dar testemunho dela, semeando a mesma no coração 
dos outros. Por 
vezes, encon-
tramos pessoas 
cuja vida anda à 
deriva e é nossa 
obrigação ajudá-
los a encontrar 
uma vida nova 
com base na esperança vivida com fé em Cristo. “Con-
tinuamos o trabalho que ambos começaram e dar si-
nais de luz, de vida e salvação”, encerrou.

Cerca de meia centena de seminaristas e padres da 
equipa reitora do Seminário Maior do Porto visitaram o 
concelho de Pombal, na segunda-feira. A deslocação 
encerrou com a celebração da Eucaristia na Igreja do 
Cardal e um jantar no Salão Paroquial. A cerimónia foi 
presidida pelo reitor do Seminário, Pe. António Augusto. 
A comunidade de 
Pombal presente 
contactou e viu 
os rostos dos fu-
turos sacerdotes 
da área de inter-
venção do Semi-
nário. O Seminário Maior do Porto dá formação aos 
seminaristas das Dioceses do Porto, Coimbra e Vila 
Real. A importância das vocações foi destacada, antes 
da celebração, pelo Pe. Pedro Santos, secretário do 
Sr. Bispo e reitor do Seminário Maior de Coimbra, que 
acompanhou os seminaristas e os sacerdotes. Após as 
apresentações, a comunidade de Pombal participou na 
celebração. O director do Seminário destacou o facto 
de ser a primeira cerimónia com os três novos Diáco-
nos da Diocese de Coimbra. Por coincidência, esta 
celebração ocorreu no dia em que a Igreja recorda os 
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Avaliação do 2º Sector de Catequese
Com uma boa participação de Catequistas, decorreu a 
avaliação do ano, referente ao 2º Sector da Catequese 
da nossa Paróquia. Em clima de abertura e boa dispo-
sição, cada um dos catequistas presentes foi apresen-
tando a sua avaliação. Alguns pontos com avaliação 
mais positiva e outros que merecem ser corrigidos no 
próximo ano. Entre os positivos é de louvar o bom com-
portamento e dedicação das crianças nas três festas 
do Sector: Festa da Palavra, no 4º ano; Festa da Alian-
ça, no 5º ano; Profissão de Fé, no 6º ano. Nos aspec-
tos menos positivos: o sistema de cadernetas e cro-
mos implementados este ano gerou alguma confusão 
e controvérsia, mas próprio de qualquer mudança que, 
com o tempo, irá normalizar e será uma mais-valia na 
motivação de catequizandos e pais. A terminar, alguém 
salientou que somos uma família e dali ninguém saía 
magoado ou triste por alguma coisa dita mais brusca-
mente. Foi em clima de paz, da paz do Senhor Jesus, 
que nos despedimos com um até breve.

Vitor Gonçalves

Balanço do 3º Sector de Catequese
No ano catequético 2014-2015, para além da pre-
paração e concretização das sessões de catequese 
semanais, realizaram-se todas as actividades planea-
das para os vários anos que constituem o 3º Sector 
de Catequese, particularmente as reuniões de pais e 
as festas correspondentes a cada ano (7º ano - Fes-
ta das Bem-Aventuranças; 8º ano - Festa da Vida; 9º 
ano - Festa do Compromisso; 10º ano - celebração 
do Crisma). Sublinhe-se, ainda, que foram propostas 
e cumpridas, pela primeira vez, diversas actividades 
para crismandos, fora e dentro da Paróquia, nomeada-
mente: voluntariado na Casa de Saúde Rainha Santa 
Isabel, em Condeixa-a-Nova; no Centro João Paulo II 
para deficientes profundos, em Fátima; na Conferência 
de S. Vicente de Paulo, em Pombal. O objectivo central 
da participação nestas actividades foi levar o jovem a 

Balanço do 1º Sector da Catequese
Ao terminar mais um ano catequético, todos os que fi-
zemos catequese no 1º Sector damos graças a Deus 
por tudo o que vivenciámos, aprendemos e pudemos 
testemunhar. Na globalidade, correu bem, os esfor-
ços aplicados compensaram pelos resultados obtidos. 
Nestes três primeiros anos, realizámos festas que 
vivemos em comunidade: a Festa do Acolhimento, a 
Festa do Pai Nosso, a Festa do Perdão e  a Primeira 
Comunhão. Houve uma boa participação e colabora-
ção de todos os catequistas, das crianças e dos seus 
pais e assim pudemos crescer em graça e aumentar a 
nossa fé. Este ano houve uma maior participação das 
famílias em todas as actividades. Em alguns grupos, 
as sessões de catequese tiveram a participação dos 
pais e foi muito enriquecedor. Estamos com vontade 
de continuar ao serviço da comunidade, com maior 
empenhamento, responsabilidade, alegria, por amor e 
com amor, para que o nosso testemunho seja melhor 
e mais eficaz.

Isabel Goucha

Acampamento dos Lobitos
Os Lobitos do Agrupamento de Escuteiros de Pombal 
estiveram acampados, no passado fim-de-semana, na 
Costa de Lavos, em conjunto com os Agrupamentos 
de Chão de Couce, Louriçal, Carriço e Mata Mouris-
ca, para viver aquele que foi o último acampamento da 
Zap Sul, pois, a partir de agora, o nosso Agrupamento 
fará parte do Núcleo Beira Mar. Os cerca de 70 Lobitos 
tiveram oportunidade de conhecer aquela localidade 
e de estar em contacto com os pescadores, na praia, 
que lhes explicaram todo o processo de pesca, desde 

Retiro de Verão
A Diocese de Coimbra propõe a todos os cristãos que desejam fazer um tempo de silêncio e oração, neste pe-
ríodo de férias de Verão, um fim-de-semana na Casa de Retiros de Penacova. O retiro está agendado para o 
fim-de-semana entre 17 e 19 de Julho. As inscrições podem ser efectuadas até dia 12 de Julho, através do email 
casa.retiros.penacova@gmail.com ou pelo 239 477 137. A Diocese de Coimbra, na Casa de Retiros de Penacova, 
um espaço privilegiado para encontrar a Deus no meio da natureza, propõe, assim, um tempo para reencontrar-se 
consigo e com Deus, projectando o novo ano de trabalho, sempre na presença do Senhor Jesus.

descobrir, em clima de serviço real ao outro, a presen-
ça de Deus na sua vida, consciencializando-se de que, 
só na dádiva incondicional e na partilha, pode perceber 
os trilhos de Deus, para os seguir, de forma comprome-
tida, no pós-Crisma. Esse objectivo foi atingido, con-
forme comprovaram os vários testemunhos de jovens 
e de uma catequista na reunião de pais e padrinhos, 
para preparação do Crisma. Registo um enorme “obri-
gado” a Deus-Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, 
pela inspiração e pela força que nos deram a todos 
(pároco, catequistas, catequizandos e pais) para levar-
mos avante esta missão. Que nunca nos cansemos de 
lançar, aos corações dos jovens, abundantes e gene-
rosas sementes evangélicas, na certeza inabalável, de 
que, um dia, hão-de florescer.

Graciosa Gonçalves

a saída do barco para mar até à chegada do peixe na 
rede. Este foi também o último acampamento dos nos-
sos Lobitos neste ano escutista.

Sandra Carlos
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Ordenação de três novos Diáconos
A Diocese de Coimbra está de parabéns. No passado 
domingo, assistimos à ordenação de três novos Diáco-
nos, que, em breve, deverão juntar-se aos presbíteros 

da Diocese. Pedro 
Simões, que, des-
de setembro do ano 
passado, é auxiliar 
do pároco de Pombal, 
Pe. João Paulo Vaz, 
é um dos três novos 
Diáconos, que, no 

domingo passado, receberam, das mãos do nosso Bis-
po, D. Virgílio Antunes, o Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e prometeram fidelidade ao sucessor dos 
Apóstolos. A celebração foi bastante emotiva e muito 
participada. A Paróquia de Pombal marcou presença 
com muitos membros da comunidade. Os outros dois 
jovens: Jorge Germano e Nuno Fileno. A celebração 

realizou-se no dia em que a Igreja começava a celebrar 
a festividade de São Pedro e São Paulo. O exemplo 
dos dois apóstolos foi recordado pelo bispo como um 
modelo a seguir. Ambos abdicaram de tudo para viver 
em comunhão permanente com Jesus Cristo. São Pe-
dro, pescador, um homem do povo foi o primeiro chefe 
da Igreja Católica. Jesus entregou-lhe a missão de ini-
ciar um percurso que ainda hoje se mantém, através 
do Papa Francisco. Paulo era um judeu culto, habitua-

do ao estudo da Lei. Perseguiu os cristãos durante, os 
seus primeiros anos, e, depois de se encontrar com o 
próprio Jesus, a caminho de Damasco, percebeu que 
estava errado e deu origem a uma das maiores con-

versões da história. D. 
Virgílio realçou os dois 
exemplos atrás des-
critos como modelos 
a seguir pelos novos 
Diáconos e um pouco 
por toda a comunida-
de cristã da Diocese. 
“Deixemo-nos cair nas 
mãos de Deus e permi-
tir que Ele viva dentro 
de nós”, aconselhou o 
nosso bispo. Cada um 
deve viver assim, in-
dependentemente da 
vocação que abraça. 
Deus e a Igreja não 
precisam de defensores, mas sim de amor entre os 
irmãos. A humanidade precisa de testemunhos vivos 
de fé. Para o nosso Bispo, nenhum de nós foi chama-
do a cumprir preceitos na Igreja: “Somos chamados a 
ser Cristo por dentro e por fora”, disse. Pedro e Paulo 
são grandes porque são Cristo. A sua maior riqueza é 
Cristo que trazem no coração, geradora de salvação. 
A terminar e dirigindo-se aos novos Diáconos, D. Vir-
gílio agradeceu-lhes o facto de generosamente terem 
querido dar este passo, com a ajuda das paróquias e, 
depois, dos seminários. Os três jovens iniciaram a for-
mação no Seminário Maior de Coimbra e encerraram a 

sua formação no Seminário Maior do Porto. “Que Deus 
vos ajude”, disse o bispo. E continuou, dizendo-lhes 
que devem lutar sempre incansavelmente. Depois, 
dirigiu-se à assembleia e pediu mais oração pelas vo-
cações. A igreja necessita de sacerdotes.

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

SOMOS COMUNIDADE
DE DISCÍPULOS

CORRESPONSÁVEIS
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Primeira leitura (Ez. 2, 2-5)
Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. 
Ouvi então Alguém que me dizia: «Filho do homem, Eu 
te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se 
revoltou contra Mim. Eles e seus pais ofenderam-Me até 
ao dia de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração 
obstinado que te envio, para lhes dizeres: ‘Eis o que diz 
o Senhor’. Podem escutar-te ou não – porque são uma 
casa de rebeldes –, mas saberão que há um profeta no 
meio deles».

Comentário
De muitos modos Deus tem falado ao seu povo. Os 
profetas foram, no Antigo Testamento, um dos meios pelos 
quais Deus lhe falou. Mas nem sempre é fácil, porque nem 
sempre é cómodo, escutar os profetas de Deus. A palavra 
de Deus que eles transmitem pede atenção, escuta, 
obediência, fidelidade, atitudes que nem sempre foram 
fáceis ao povo de Deus. Mas, a vingança (!) de Deus foi 
enviar-lhe, por fim, o Profeta, que foi o seu próprio Filho.

Segunda leitura (2 Cor. 12, 7-10)
Irmãos: Para que a grandeza das revelações não me 
ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, – um 
anjo de Satanás que me esbofeteia – para que não me 
orgulhe. Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse 
de mim. Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha graça, porque 
é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder». Por 
isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, 
para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas 
minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas 
perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, 
porque, quando sou fraco, então é que sou forte.

Comentário
S. Paulo é exemplo do homem verdadeiramente humilde, 
aquele que sabe reconhecer os dons de Deus, sobretudo 
quando eles triunfam das suas fraquezas. Forte só Deus, 
e o homem que n’Ele se apoia, n’Ele confia, a Ele atribui 
todo o bem e d’Ele espera tudo o que lhe falta. Tanto mais 
se enaltece a graça de Deus, quanto maior é a fraqueza 
de que ela triunfa.

Leitura do Evangelho (Mc. 6, 1-6)
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os discípulos 
acom¬panharam-n’O. Quando chegou o sábado, começou 
a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam 
admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? Que 
sabedoria é esta que Lhe foi dada e os prodigiosos milagres 
feitos por suas mãos? Não é Ele o carpinteiro, filho de 
Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? 
E não estão as suas irmãs aqui entre nós?». E ficavam 
perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: «Um profeta 
só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em 
sua casa». E não podia ali fazer qualquer milagre; apenas 
curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava 
admirado com a falta de fé daquela gente. E percorria as 
aldeias dos arredores, ensinando.

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 05.Jul | Almoço-convívio e Encerramento da 
Catequese dos Adultos Crismandos (12h30)

:: 05.Jul | Sra. de Belém - Festa do Espírito Santo - 
Missa (14h00)

:: 05.Jul | Flandes - Festa de São João - Missa (15h00)

:: 05.Jul | Ranha de Baixo - Festa de São Pedro - Missa 
e Procissão(15h00)

:: 05.Jul | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Pastoral Arciprestal (16h30)

:: 05.Jul | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 07.Jul | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas da 
Estrada, Redondos e Pinheirinho (21h00)

:: 10.Jul | Salão Paroquial - Reunião Geral de 
Catequistas (21h30)

:: 11.Jul | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 11.Jul | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 11.Jul | Salão Paroquial - Reunião de preparação para 
o Baptismo (19h00)

:: 12.Jul | Arroteia - Festa de S. Bento - Missa (15h00)
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O último dos Profetas foi o próprio Filho de Deus, Jesus. 
Mais do que Profeta, porque Ele, não só anunciou a palavra 
de Deus, mas Ele próprio é a Palavra do Pai, e veio a este 
mundo precisamente para ser a Palavra de Deus no meio 
dos homens. Apesar disso, os seus próprios compatriotas 
desprezaram-n’O. Era para eles apenas um vizinho, todos 
Lhe conheciam a história, e facilmente desprezamos o 
que só conhecemos por fora. Outros, ao longe, hão-de 
acreditar n’Ele, e, por Ele, chegar ao Pai.
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


