
Uma outra Realeza
Celebramos Cristo como Rei, o 
nosso Rei, o de todo o Universo. 
Esta realeza havemos de a en-
tender com a lógica de Deus, que 
tanto nos ultrapassa e tanto sen-
tido confere à nossa existência: 

a lógica do amor, do serviço, no perdão, na partilha, 
no dom da vida. Desta realeza participamos nós tam-
bém e ela configura a nossa identidade cristã. É mis-
são para a nossa vida. Fomos criados por amor e para 
amar e não encontraremos descanso, serenidade, 
paz enquanto não assumirmos este estilo de vida. Fé, 
esperança e caridade são os nossos dons, as nossas 
virtudes teologais. Mas, a maior é a caridade. Ela é o 
amor-fundamento, o amor-essência, donde tudo parte 
e a partir do qual tudo se gera: seja a nossa vida, seja 
o que nos rodeia. Deus é amor e, criados à Sua ima-
gem e semelhança, nós o somos também. É por isso 
que, sem a caridade, nunca entenderemos o sentido 
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da vida, o porquê e para quê de estarmos aqui e de 
caminharmos para algo muito maior e eterno. O Rei-
no de Deus é o da caridade. E toda a omnipotência, 
omnipresença, omnisciência, como tudo o mais que 
reconhecemos em Deus, nada mais são do que suas 
manifestações. Ame eu como Deus ama e saberei que 
sou membro desse Reino. E, nesse Reino, a realeza 
não é só do Rei, porque dela nos fez participantes, por 
identidade e missão. Reis à maneira de Jesus Cristo. 
Participantes da Sua missão de servir e amar até ao 
fim, até à entrega da vida. E será sempre para receber 
a Vida. Que mais desejar? Que poderá haver que seja 
mais importante? O que há neste mundo que possa 
valer mais? A capacidade de servir por amor existe 
em nós em traços de plenitude. Já estamos acima do 
mundo, porque Deus assim nos quis e criou. E Cristo 
tornou-nos reis conSigo. Vivamos essa outra realeza, 
porque dela depende o nosso caminho para essa outra 
Vida, a Vida de Deus para sempre, a Sua glória.

jovens candidatos. A vigília foi rica em momentos de 
oração e reflexão interior, testemunhados por muitos 
membros das várias paróquias do Arciprestado, que, 
apesar do frio, marcaram presença na Igreja do Cardal. 
O testemunho do nosso pároco foi um dos momentos 
mais marcantes da noite. Após a leitura de uma pas-
sagem do Evangelho segundo São João, os presentes 
perceberam que é Deus que chama e envia a percor-
rer um dos caminhos mais belos da nossa vida: de 
amar o próximo. “Amai-vos uns aos outros”. “Sabemos 
que, quanto 
mais somos 
capazes de 
dar, mais 
felizes so-
mos e é 
muito bom 
a c o l h e r 
esta forma 
de vida”, 
acrescentou. No entender do nosso pároco, devemos 
fazer a experiência do amor para seguir em frente. “Se 
não fizer esta experiência nunca se descobre o cami-
nho do sacerdócio”.

O Arcipresta-
do de Pombal 
associou-se 
à Diocese de 
Coimbra na 
“corrente” de 
oração pelos 
Seminários. 
O momento 
a c o n t e c e u 

na Igreja do Cardal, na noite de sexta-feira da semana 
passada, no âmbito da Semana de Oração pelos Semi-
nários. A “alegria de servir” Deus levou o nosso pároco 
a escolher o caminho do sacerdócio, como o próprio 
referiu durante a vigília de oração. Um desejo que o 
Pe. João Paulo gostava que contagiasse os nossos jo-
vens. Neste momento, a Paróquia tem três jovens que 
frequentam a formação do pré-seminário: Vitor, David 
e o Rodrigo. Os jovens participaram activamente na 
vigília, através da leitura de passagens bíblicas e algu-
mas mensagens que caracterizam a vontade de ir mais 
além. “Deus convida sempre a dar um passo mais, mas 
não exige uma resposta completa se ainda não percor-
remos o caminho que a torna possível”, leu um dos 
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Escuteiros celebraram Dia da Diabetes
No passado dia 14, o Agrupamento de Escuteiros 674 
de Pombal também quis celebrar o Dia Mundial da Dia-
betes, tendo participado na caminhada promovida pela 

Cruz Vermelha de Pombal. Foram muitos os balões 
azuis que deram cor ao Açude. Durante a manhã, hou-
ve ainda tempo para os nossos escuteiros plantarem 
árvores, junto da Sede do Agrupamento, no âmbito do 
projecto internacional  “Trees for the World”. À hora de 
almoço, foi a vez 
dos pais se jun-
tarem aos escu-
teiros, para uma 
refeição partilha-
da, seguindo-se 
a tarde, com o já 
tradicional ma-
gusto.

Sandra Carlos

Cáritas testou Assistente Virtual
A Cáritas Diocesana de Coimbra testou o projeto ‘Ca-
MeLi - Care Me For Life’, um assistente virtual que rea-
liza ações para que os seniores “melhorem a sua qua-
lidade de vida”. Num comunicado enviado à Agência 
ECCLESIA, a instituição explica que o assistente virtu-
al é um avatar com figura humana com o qual o idoso 
pode “falar e interagir”, permitindo o “agendamento de 
atividades, contacto com familiares ou amigos através 
de Skype, marcação de refeições ou relembrar o ido-
so de onde guardou um objecto”. O projeto ‘Care Me 
For Life’ consiste numa “solução inovadora” que visa 
proporcionar benefícios a “nível prático, psicológico e 
social”, auxiliando o idoso nas atividades diárias para 
que possam permanecer “mais tempo ativo e inde-
pendente melhorando o seu bem-estar”. Segundo a 
Cáritas Diocesana de Coimbra, os testes permitiram 
a identificação e enumeração de possíveis melhorias 
no sistema, viabilizando assim a adaptação às reais 
necessidades dos idosos portugueses”. O projeto ‘Ca-
MeLi’ teve “grande adesão e interesse” por parte dos 
idosos das valências de Centro de Dia, Unidade Resi-
dencial e Unidade de Longa Duração e Manutenção. 
A Cáritas Diocesana de Coimbra assinala ainda que 
aposta na “experimentação de tecnologias” que melho-
rem a qualidade de vida dos seniores e fomentem o 
envelhecimento ativo.

Agência Ecclesia

Grupo de Catequese visita Centro de 
Acolhimento
O  grupo de catequese do 9º ano que habitualmente se 
encontra à quinta-feira, na Cidade, visitou as crianças 
do Centro de Acolhimento Temporário de Pombal. A 
visita consistia numa acção proposta pelo próprio cate-
quista, no âmbito 
da preparação 
interior que os 
catequizandos 
estão a fazer, na 
sua caminhada 
rumo ao Crisma, 
sacramento que 
deverão receber no próximo ano. Os catequizandos 
aproveitaram a visita para conhecer melhor as crian-
ças que estão institucionalizadas (cada uma pela sua 
própria história e drama familiar). Depois do primeiro 
contacto, os catequizandos e as crianças, com idades 
até aos 12 anos, estabeleceu-se uma proximidade 
que permitiu passar alguns momentos de brincadeira. 
Percebemos, nesta visita, que as crianças frequentam 
a catequese e estão inseridos na nossa comunidade 
paroquial.

Formação de Catequistas
O Secretariado Diocesano de Evangelização e Cate-
quese da Diocese de Coimbra promoveu, no passado 
sábado, uma formação destinada a todos os catequis-
tas do Arciprestado de Pombal. A formação decorreu 
na Igreja do Cardal e foi orientada por formadores do 
SDEC. Os catequistas que participaram contactaram 
com algumas técnicas que podem ser usadas na pre-
paração da sua catequese semanal. O tema desta 
formação incidiu na Eucaristia e em como devemos 
transmitir a importância da mesma aos nossos cate-
quizandos. O exemplo de vida do próprio catequista foi 
referido como sendo o melhor a transmitir às crianças 
e jovens. Depois, reflectiram sobre os vários passos de 
uma catequese, como os objectivos, experiência huma-
na, Palavra de Deus e a expressão de fé. A formação 
dos catequistas é uma das apostas da Diocese, que 

tem procurado di-
versificar acções 
que ajudem as 
pessoas que se 
disponibilizam a 
transmitir a Pala-
vra de Deus. Uma 
semana antes, o 
SDEC organizou 

uma iniciativa dirigida aos catequistas que trabalham 
com os adolescentes. A Paróquia de Pombal esteve 
representada por alguns catequistas, que tiveram a 
oportunidade de ouvir um dos sacerdotes que melhor 
conhece a matéria, pelo seu trabalho na área da Cate-
quese e Pastoral da Adolescência e Juventude. O sa-
cerdote é o Pe. Rui Alberto, do Porto, padre salesiano 
e autor de uma tese de doutoramento sobre o tema.
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BREVES
Reunião dos Ministros da Palavra
No dia 12 de Novembro, fizeram a sua reunião mensal 
os Ministros da Palavra, sob a orientação do Pe. João 
Paulo. Sempre com uma forte componente de forma-
ção, iniciou-se, neste encontro, o estudo do recente 
Directório Homilético, que se revelou, logo de início, 
um instrumento valioso para este serviço da Palavra 
que estes leigos, de uma forma especial, assumem na 
Comunidade.

Escola Paroquial de Pais
Novidade neste ano 2015-2016 é a Escola Paroquial 
de Pais para os 4º, 5º e 6º Anos. No passado dia 12 de 
Novembro, reuniram os pais do 4º Ano, para o 2º En-
contro desta escola de pais. É um projecto assumido 
com muita importância e os pais aderiram em elevado 
número. Assim se mantenha e cresça esta cumplicida-
de de pais e catequistas na formação cristã dos nossos 
catequizandos.

Família Verbum Dei
No passado sábado, dia 14, o Grupo de Jovens Pas-
so a Passo de Pombal, da Família Verbum Dei, teve a 
sua Eucaristia mensal, desta vez dinamizada com um 
encontro especial. Neste dia, fizeram a apresentação 
das actividades para este ano e o lançamento de um 
grupo de adultos. Foi apresentado, também, o projecto 
deste ano para o Passo a Passo e para o grupo de ani-
madores. E, depois de um lanche partilhado, foi a vez 
de celebrar a fé e a vida, de uma forma muito animada 
e presidida pelo Pe. Félix, com a Eucaristia, na Igreja 
Matriz de Pombal.

Ultreia Diocesana reúne cursilhistas
Pombal recebeu, no domingo passado, a Ultreia Dio-
cesana do Movimento dos Cursos de Cristandade. Os 
cerca de 400 cursilhistas que se deslocaram a Pombal 
foram acolhidos no Pavilhão das Actividades Económi-
cas. Aqui promoveram algumas das acções previstas 
pela organização, como a Via-Sacra, o tema “Miseri-
córdia e Corresponsabilidade”, orientado pelo nosso 

pároco, a 
Ultreia e a 
Eucaristia. A 
ce lebração 
foi presidida 
pelo Pe. Jor-
ge Santos, 
Vigário Epis-

copal, e contou, ainda, com as presenças, além do 
pároco de Pombal, do Pe. Sertório, do Pe. Fernando 
Carvalho e do Diác. Pedro Simões. A “Misericórdia e 
a Corresponsabilidade” foi o tema proposto para refle-
xão. O pároco anfitrião começou a sua apresentação 
com as palavras do Papa Francisco que nos exortam à 
globalização da misericórdia. E “nós somos chamados 
a ser canais desta misericórdia, em especial para com 
os mais pobres”. 
Cada um de nós, 
sendo diferente 
e, por isso, espe-
cial, deve “trans-
pirar” misericór-
dia e partilhar 
a mesma com 
todos os irmãos que encontramos, porque ninguém o 
poderá fazer por nós. E depois de entrarmos no espíri-
to, é necessário que, em comunhão eclesial e de forma 
corresponsável, assumamos a missão de reinventar a 
misericórdia. “Na parábola do bom samaritano, Jesus 
dá um exemplo prático do que deve ser a vivência da 
misericórdia, em tons de corresponsabilidade”, lem-
brou. A misericórdia é uma compaixão activa, uma soli-
citude operativa, que devia ser exercida pelo sacerdote 
e pelo levita que passaram ao lado do homem que foi 

assaltado e 
mal t ra tado. 
Mas, apenas 
o bom sa-
maritano se 
encheu de 
compaixão e 
ajudou aque-

le pobre homem. O tema de reflexão encerrou com a 
reunião de grupos de trabalho, que reflectiram sobre 
várias questões propostas a partir do tema apresen-
tado e da experiência da misericórdia. E alguns dos 
testemunhos mais belos foram ouvidos durante o pe-
ríodo da Ultreia. O dia encerrou com a celebração da 
Eucaristia, onde o Pe. Jorge Santos lembrou que este 
movimento está virado para o primeiro anúncio e que 
a Diocese está muito grata a todo o trabalho que tem 
desenvolvido.

A Ultreia Diocesana
Ultreia é o mesmo que dizer “mais 
além”, mais corresponsabilidade, 
mais misericórdia e, sobretudo, 
mais caminho de santidade. Sen-
ti neste dia, mais uma vez, como 
Deus se faz presente na minha 
vida e como isso me faz crescer 
na fé e no amor aos irmãos. Quan-
do fiz o meu Cursilho, descobri 
um Deus amor, um Cristo que é 
Irmão, companheiro, Aquele por 
quem um dia me apaixonei, abandonando-me comple-
tamente nas Suas mãos, sabendo que nada sou sem a 
acção do Espírito Santo em mim. Esta Ultreia foi mais 
um momento de crescimento na fé, na amizade e no 
amor. O tema apresentado, “Misericórdia e Corespon-
sabilidade”, levou-me a reflectir que não posso apenas 
pensar na misericórdia que quero receber, mas tam-
bém naquela que tenho que dar. Foi um tempo de mui-
to trabalho, mas de uma alegria que só a sente quem 
tudo faz por amor. Assim Deus me ajude, para poder 
continuar a servi-l’O com alegria e entusiasmo, para 
que o Seu reino cresça. De Colores!

Helena Cabral
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Primeira leitura (Dan. 7, 13-14)
Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as 
nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do 
homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduziram-
no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a 
realeza, e todos os povos, nações e línguas O serviram. O 
seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não 
será destruído.

Comentário
O “Filho de homem” de que fala o profeta é a maneira de 
falar que Jesus depois adoptou, aplicando-a a Si mesmo. 
Este “Filho de homem” que recebe de Deus um reino 
eterno é Jesus, que, pela oblação de Si mesmo ao Pai na 
Cruz, mereceu a glória da ressurreição, e assim Se tornou 
o “Primogénito de entre os mortos”, Cabeça de toda a 
humanidade por Ele remida, Senhor de todo o Universo, 
sentado à direita do Pai.

Segunda leitura (Ap. 1, 5-8)
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos 
mortos, o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama 
e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um 
reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória e o 
poder pelos séculos dos séculos. Amen. Ei-l’O que vem 
entre as nuvens, e todos os olhos O verão, mesmo aqueles 
que O trespassaram; e por sua causa hão-de lamentar-se 
todas as tribos da terra. Sim. Amen. «Eu sou o Alfa e o 
Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que 
há-de vir, o Senhor do Universo».

Comentário
O Apocalipse de S. João, escrito em tempo de perseguição, 
proclama, para além da opressão e da morte infligida à 
Igreja, o triunfo pascal de Jesus, o Crucificado, mas agora 
Ressuscitado. Ele é Rei e Sacerdote diante de Deus. E os 
membros do seu povo, que é o seu Corpo místico, são, 
com Ele e n’Ele, reis e sacerdotes; são um povo real e 
sacerdotal; assim os fez o Baptismo.

Leitura do Evangelho (Jo. 18, 33b-37)
Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos 
Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, 
ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe 
Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos 
sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». 
Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o 
meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam 
para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu 
reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és 
Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para 
isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha 
voz».

Comentário
No tribunal judaico do Sinédrio, Jesus tinha aplicado a Si 
o título de “Filho do homem”, referido pelo profeta Daniel 
na primeira leitura. Agora, no tribunal romano diante de 
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 27.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º Ano (21h00)

:: 28.Nov | Igreja do Cardal - Encontro de Preparação 
da Festa da Palavra, do 4º Ano (15h00)

:: 28.Nov | Sé Nova, Coimbra - Vigília de Oração pela 
Vida Nascente, com Bênção das grávidas (21h00)

:: 29.Nov | Igreja do Cardal - Festa da Palavra, do 4º 
Ano (10h30)

:: 29.Nov | Igreja do Cardal - Lectio Divina de Advento 
(17h00)
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Esperança Pilatos, confirma o título de Rei, que os seus inimigos citam 
contra Ele como motivo de condenação. Mas, só os que 
são da verdade podem compreender o que diz a sua voz.
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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