
O dom da Eucaristia
Celebrámos, na passada quin-
ta-feira, o Santíssimo Corpo e 
Sangue do Senhor Jesus Cristo. 
É uma solenidade importante. 
Jesus instituiu este Memorial da 
Sua presença, esquecendo-Se de 

Si mesmo e por um amor sem igual por cada um de 
nós. É tão grande esse amor, tão além do que alguma 
vez poderemos imaginar que outra coisa não poderia 
acontecer: Jesus dá-Se todo e humilha-Se amorosa e 
permanentemente na simplicidade de um pedaço de 
pão e de um pouco de vinho. Que mistério este, de um 
Deus que, não satisfeito por Se fazer homem e morrer 
na cruz por nós, ainda garante que essa oblação da 
Sua vida, esse acto de amor, seja saboreado eterna-
mente numa refeição e consubstanciando um alimento 
para estes dias e para aqueles que hão-de vir e não 
terão fim. E eternamente ficamos unidos Àquele que 
é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da vida, re-
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cebendo d’Ele essa vida e todo o poder que a gera: o 
poder do amor. E é certo que a opção por esta pleni-
tude será sempre nossa. Jesus é humilde, simples e 
bom. Para Ele, não chega o “tudo” da cruz. Jesus faz, 
em Si mesmo, na Sua oblação permanente, a afirma-
ção do “sempre” da cruz e da vida, na Eucaristia. Não 
há Cruz de Cristo sem a Sua presença. Não há Cruz 
da salvação sem Eucaristia. E não há nem haverá Res-
surreição sem uma presença efectiva, real e física do 
Ressuscitado. Jesus é sempre o tudo de Deus, o tudo 
da salvação. E para que nós recebamos sempre esse 
tudo, então Ele quer ficar neste dom da Eucaristia, que 
coloca nas nossas mãos: “fazei isto em memorial de 
Mim”. E tudo acontece, porque valemos mais para Ele 
do que alguma vez valeremos para nós próprios. E Ele 
consagra tudo o que somos ao ser recebido por nós 
neste sacramento. O que é isto - perguntamos - o que 
é isto?... É o Deus de amor - respondamos - que me 
chama, pelo menos, a deixar-me amar.

os representantes de Pombal, este momento foi muito 
rico e intenso, pelo facto de estarem unidos, em ora-
ção, aos peregrinos presentes no Santuário de Fátima. 
Naquela noite foi pos-
sível recordar o “sim” 
de Maria: “Eis a serva 
do Senhor faça-se em 
mim segundo a tua 
palavra”. O “sim” de 
Maria permitiu acen-
der uma luz de espe-
rança à humanidade 
que vivia nas trevas. 
Na mesma noite, con-
templaram os “sins” 
dos pastorinhos, que 
acolheram o projecto 
de Deus e aceitaram 
ser instrumentos de 
paz, assim como de todos aqueles que oferecem a sua 
vida a Deus. Mas, são necessários mais operários. O 
Grupo de Acompanhamento Vocacional de Pombal ori-
enta todos os que sintam o apelo, promove e participa 
em vários momentos de oração pelas vocações.

O Grupo de Acompanhamento Vocacional (GAV) de 
Pombal deslocou-se ao Seminário de Coimbra, no 
passado dia 12 de Maio, para participar na Vigília de 
Oração pelas Vocações. O grupo esteve representa-
do por um elemento do grupo, a Cândida, e três pré-
seminaristas de Pombal: David, Ivan e Vítor. O dia 12 
de Maio foi especial, porque o Seminário uniu-se em 
oração ao Santuário de Fátima, em contemplação de 
Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus. “Ela é a Senhora 
mais brilhante que o sol, que veio para anunciar pa-

lavras de paz, de exi-
gência e de espe-
rança num tempo de 
desalento e de sofri-
mento”. Actualmente, 
o mundo precisa de 
ouvir “sins” ao apelo 
de entrega da vida ao 
amor pelos irmãos. 
Os fiéis presentes na 
vigília pediram à Mãe 
de todas as Voca-

ções o dom de muitas e santas vocações sacerdotais, 
de consagração religiosa e de vida matrimonial. Para 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Escola Paroquial de Pais
Encaminhamo-nos para o final de mais um ano cate-
quético. Na passada terça-feira, dia 10 de Maio, demos 
por terminada a Escola Paroquial de Pais do 3º Ano, 
com o 6º encontro. Concluímos com o balanço e re-
visão de toda a densa temática do ano, tendo como 
tópico: “A vida de Jesus na nossa vida”. Reflectimos 
que a graça dos sacramentos não actua de forma má-
gica: actua na fé, pela força da Palavra de Deus. São 
os sacramentos que tonificam e dão sentido aos vários 
passos que cada um é chamado a dar, na saúde e na 
doença, no êxito ou no fracasso… Não se trata de tudo 
entender racionalmente, mas de entender com o co-
ração, numa linguagem que só a fé sabe usar. Como 
cristãos, não podemos viver desligados da Igreja nem 
longe dessas bicas de graça, os sacramentos, que nos 
confortam e nos dão a vida de Deus, que vem dar um 
sentido novo à nossa vida humana. Unidos a Ele, como 
os ramos à videira, permanecemos em Jesus. “Perma-
necei em Mim e Eu permanecerei em vós”. Para que 
Ele permaneça em nós e nós possamos dar frutos de 
vida nova, frutos de amor, como Ele nos ensinou, em 
toda a nossa vida. A Eucaristia dominical é-nos neces-
sária; é o elo que, semana a semana, nos mantém uni-
dos a Jesus e uns aos outros no Seu amor. Fizemos 
o percurso com um grupo de pais persistentes que, 

ao longo desta 1ª Etapa, procuraram formação, para 
ajudar no crescimento dos seus filhos. Três anos, Três 
pequenos passos no caminho da Iniciação Cristã, que 
culminou com a Primeira Comunhão. Estamos seguros 
que valeu a pena percorrer todo este caminho. Termi-
námos, pedindo ao Senhor que nos mantenha unidos 
n´Ele e em amor familiar, fazendo de cada família uma 
verdadeira “Igreja doméstica”.

Isabel Jorge

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2015-2016

COMUNIDADE DE
DISCÍPULOS CORRESPONSÁVEIS

Jovens e adultos recebem
Sacramento da Confirmação

O nosso bispo, D. Virgílio Antunes, presidiu, no pas-
sado dia 15 de Maio, à celebração do Sacramento da 
Confirmação de 103 jovens e 23 adultos da nossa Pa-
róquia de Pombal (mais três da paróquia de Almagrei-
ra). Neste 
sacramen-
to, também 
conhecido 
por Cris-
ma, o Bis-
po invoca 
e comuni-
ca o Espí-
rito Santo, 
que irá imprimir na nossa alma o carácter de soldados 
de Cristo e nos faz cristãos perfeitos. E foram esses 
votos que D. Virgílio deixou em Pombal: que os crisma-
dos fossem cristãos activos. Mas, para percebermos 
melhor a celebração e a importância da mesma, o bis-
po começou por fazer algumas questões (às quais deu 
a resposta). “O que é ser cristão?” Para esta questão, 

a resposta 
era simples: 
ser de cris-
to. Mas, não 
basta. Se-
gundo o nos-
so pastor, é 
preciso im-
primir alegria 
esperança, 

amor em tudo o que fazemos, à luz de Cristo, e os 
valores que defendemos devem ser os da Igreja. E o 
nosso bispo abordou a questão dos valores, porque, 
actualmente, vivemos numa sociedade cujos valores 
estão longe dos que a Igreja defende. A vida dos seres 
humanos é questionada diariamente e, actualmente, 
também se defende muito a ideologia do género... E, 
neste momento, começamos a assistir a outras ideolo-
gias que defendem intransigentemente os direitos dos 
animais, quando os direitos dos homens são tantas ve-
zes esquecidos. “Não é fácil ser de Cristo, amar, viver 

e encarnar o modo de Cristo”, admitiu o Bispo, olhando 
para a sociedade que o rodeia e bombardeia os jovens 
e adultos com ideologias contrárias às defendidas pelo 
nosso Salvador. “Não é fácil mas devemos ter a cora-
gem de ser diferentes”, concluiu.
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Dia da Igreja Diocesana com o
1º ao 7º Ano da Catequese
Foi com muita alegria que preparamos o Dia da Igreja 
Diocesana para as crianças do 1º ao 7º Ano da Cate-
quese. Com uma equipa fantástica e incansável, pu-
demos preparar e celebrar esse dia com uma grande 
festa e unidos em Igreja, terminando com a Celebração 
da Eucaristia no Jardim 
do Cardal. A manhã do 
dia 22, para os meni-
nos e meninas do 1º ao 
7º Ano, começou junto 
com toda a Unidade 
Pastoral, no Jardim do 
Cardal, com a oração 
da manhã. Seguiram, 
depois, com os cate-
quistas, para a Igreja 
Matriz, onde foram re-
cebidos, já em clima 
de festa, com a canção “Guiado pela Mão”, que todos 
puderam cantar. Falámos das duas primeiras Obras 
de Misericórdia Corporais, através de um pequeno te-
atro, encenado pelos pais e meninos da Catequese. 
No final, as crianças deveriam descobrir quais eram as 
obras de misericórdia ali representadas (dar de comer 
a quem tem fome e de beber a quem tem sede). Para 

terminar essa primeira 
parte, o nosso “men-
digo/Jesus” (o André 
Patrício), explicou e 
concluiu o tema, dan-
do início à Via Lucis, 
com a música “Deixa 
a Luz do Céu Entrar”. 
Mais uma vez, foram 
os meninos e meninas 
do 1º ano 7º Ano que 

percorreram e encenaram a Via Lucis, participando 
alegremente deste dia. Percorremos a Ressurreição 
de Jesus, através das 14 estações, concluímos com 
a oração final e com a representação da descida do 
Espírito Santo sobre os Apóstolos e sobre todos nós 
no dia de Pentecostes, com uma largada dos pombos. 

Pudemos ver o entusiasmo e a alegria que contagiou 
toda a praça, crianças, pais, catequistas e demais pre-
sentes! Agradecemos a Deus por esse dia maravilhoso 
e a todos os que colaboraram para esse dia ser tão 
especial quanto foi.

Edilene Alves, Sandra Carlos,
André Patrício e Joana Barata

Misericórdia inspirou celebração do
Dia da Igreja Diocesana

O Ano da Misericórdia inspirou as actividades e cele-
brações do Dia da Igreja Diocesana da Unidade Pas-
toral de Pombal. As primeiras orações da manhã foram 
feitas em comunidade. Depois de rezar, a comunidade 
separou-se em três grupos. As crianças dos primeiros 
anos da Catequese juntaram-se na Praça Marquês de 
Pombal, em frente à Igreja Matriz. Os jovens desloca-

ram-se até ao Castelo e os adultos ficaram na Igreja do 
Cardal. Os mais pequenos foram orientados pelos Di-
rigentes André Patrício, Sandra Carlos e Joana Barata 
e pela catequista Edilene Alves. Com a colaboração de 
um grupo de catequizandos, foi preparado um teatro 
sobre duas obras de misericórdia: dar de beber a quem 
tem sede e dar de comer a quem tem fome. Seguiu-se 
a Via Lucis de Jesus Cristo. A Via Lucis (Caminho da 
Luz) é o percurso de Jesus triunfante desde a ressur-
reição até ao Pentecostes. A encerrar a Via Lucis fo-
ram lançados, inicialmente quatro pombos brancos por 
quatro catequizandos e, no final, 80 pombos, fazendo 
lembrar a descida do Espírito Santo. Esta acção contou 
com o Grupo de Columbofilia de Pombal. Entretanto, 
à mesma hora, no Castelo, orientados pelo estagiário 
Rodolfo Albuquerque, os jovens também foram convi-
dados a descobrir quatro das obras corporais da mi-

sericórdia e, 
depois de 
ouvirem algu-
mas explica-
ções sobre a 
impor tânc ia 
de promover 
obras da mi-
sericórdia ao 
longo da vida, 
acompanha-

ram Jesus na sua Via Lucis. Entretanto, na Igreja do 
Cardal, o Pe. João Paulo também percorreu, com os 
adultos, as catorze estações da Via Lucis, centrando-
se, depois, num pequeno tema, nas Obras de Miseri-
córdia e no seu sentido na nossa vida. Estas acções 
encerraram com a celebração da Eucaristia, no Jardim 
do Cardal. O Pároco de Pombal, que presidiu à cele-
bração, recordou a importância do dia, celebrado no 
dia da Santíssima Trindade. Unidos a toda a Diocese, 
os fiéis ouviram a mensagem do nosso bispo. A corres-
ponsabilidade na acção pastoral dominou a mensagem 
de D. Virgílio. O bispo lembrou que já foram dados mui-
tos passos mas ainda há muito por fazer. Neste mo-
mento, os Arciprestados estão divididos em Unidades 
Pastorais e o caminho, no futuro, passará pela cada 
vez maior responsabilização dos leigos.
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Primeira leitura (1 Reis 8, 41-43)
Naqueles dias, Salomão fez no templo a seguinte oração: 
«Quando um estrangeiro, embora não pertença ao vosso 
povo, Israel, vier aqui dum país distante por causa do vosso 
nome – pois ouvirão falar do vosso grande nome, da vossa 
mão poderosa e do vosso braço estendido –, quando vier 
orar neste templo, escutai-o do alto do Céu, onde habitais, 
e atendei os seus pedidos, a fim de que todos os povos da 
terra conheçam o vosso nome e Vos temam como o vosso 
povo, Israel, e saibam que o vosso nome é invocado neste 
templo que eu edifiquei».

Comentário
Esta passagem põe em relevo o acolhimento que o 
Templo de Deus oferece mesmo aos de fora, aos que 
eram estranhos ao povo de Deus. No Antigo Testamento 
esta perspectiva era ainda difícil de admitir; no entanto, 
ela manifesta já que, se o Templo estava em Jerusalém, 
a cidade do povo de Deus, ele era sinal de que, desse 
povo, o conhecimento de Deus devia irradiar para o resto 
do mundo.

Segunda leitura (Gal. 1, 1-2.6-10)
Irmãos: (...) Surpreende-me que tão depressa tenhais 
abandonado Aquele que vos chamou pela graça de 
Cristo, para passar a outro evangelho. Não que haja 
outro evangelho; mas há pessoas que vos perturbam e 
pretendem mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém 
(...) vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós 
vos anunciamos, seja anátema. (...) Estarei eu agora a 
captar o favor dos homens ou o de Deus? Acaso procuro 
agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse agradar 
aos homens, não seria servo de Cristo.

Comentário
O Apóstolo previne a comunidade cristã contra desvios e 
infiltrações de falsos pregadores, que pretendiam espalhar 
erros e afastar aquela comunidade do Evangelho. A norma 
da fé não é o pregador, mas a palavra de Deus que ele 
há-de pregar. Nem interesses humanos, muito menos o 
espírito de inveja ou intriga podem perturbar a paz que é 
fruto da palavra do Senhor..

Leitura do Evangelho (Lc. 7, 1-10)
Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, 
entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a 
quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. 
Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-Lhe alguns anciãos 
dos judeus para Lhe pedir que fosse salvar aquele servo. 
(...) Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa, 
quando o centurião Lhe mandou dizer por uns amigos: 
«Não Te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres 
em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. 
Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque 
também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as 
minhas ordens. Digo a um: ‘Vai’ e ele vai, e a outro: ‘Vem’ 
e ele vem, e ao meu servo: ‘Faz isto’ e ele faz». Ao ouvir 
estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-
se para a multidão que O seguia, exclamou: «Digo-vos 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 29.Mai | Pinheirinho - Procissão de Velas a Nossa 
Senhora (21h30)

:: 31.Mai | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 31.Mai | Capela do Travasso - Semana da 
Misericórdia - Encontro com Jovens e Adultos (21h00)

:: 01.Jun | Travasso - Semana da Misericórdia - Visita a 
Doentes e Idosos (15h00)

:: 01.Jun | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 02.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 02.Jun | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 03.Jun | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 03.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 2º Ano (21h30)

:: 04.Jun | Capela do Travasso - Semana da 
Misericórdia - Celebração Penitencial (15h00)

:: 04.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 04.Jun | Igreja do Cardal - Mini-Concerto da 
Misericórdia (21h15)

:: 05.Jun | Igreja do Cardal - Festa do Pai Nosso, do 2º 
Ano (10h30)

:: 05.Jun | Igreja do Cardal - Festa da Aliança, do 5º Ano 
(12h00)

:: 05.Jun | Capela do Travasso - Festa do Senhor dos 
Aflitos e Encerramento da Semana da Misericórdia - 
Missa, Procissão e Convívio (14h00)

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

que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé». Ao 
regressarem a casa, os enviados encontraram o servo de 
perfeita saúde.

Comentário
Jesus declara maior do que a fé de Israel a fé do centurião, 
um estrangeiro pagão. Mas a atenção que ele prestara à 
palavra de Deus, fizera-o digno da admiração e do elogio 
de Jesus. Não há fronteiras para o reino de Deus, a não ser 
aquelas que a falta de fé possam levantar.


