
Toma a tua cruz
Asfixiado pela dor que a opressão 
trazia, o Povo de Deus sonhava 
com a chegada do libertador – um 
grande chefe militar que, com a 
força das armas, iria restaurar o 
império de seu pai David e obrigar 

os romanos opressores a levantar o jugo de servidão 
que pesava sobre a nação. Aparentemente, Jesus não 
é considerado pelas multidões “o messias”: o Povo 
identifica-o, preferentemente, com Elias, o profeta que 
as lendas judaicas consideravam estar junto de Deus, 
reservado para o anúncio do grande momento da li-
bertação do Povo de Deus; talvez a Sua postura e a 
Sua mensagem não correspondessem àquilo que se 
esperava de um rei forte e vencedor. Os discípulos, no 
entanto, companheiros de “caminho” de Jesus, deviam 
ter uma perspectiva mais elaborada e amadurecida. 
Por isso, Pedro não tem dúvidas em afirmar: “Tu és 
o messias de Deus”. Dizer que Jesus é o “messias” 
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significa reconhecer n’Ele esse “enviado” de Deus, da 
linha davídica, que havia de traduzir em realidade es-
sas esperanças de libertação que enchiam o coração 
de todos. Jesus não discorda da afirmação de Pedro. 
Ele sabe, no entanto, que os discípulos sonhavam com 
um “messias” político, poderoso e vitorioso e apressa-
Se a desfazer possíveis equívocos: Ele é o enviado de 
Deus para libertar os homens; no entanto, não vai re-
alizar essa libertação pelo poder das armas, mas pelo 
amor e pelo dom da vida. No seu horizonte próximo 
não está um trono, mas a cruz: é aí, na entrega da vida 
por amor, que Ele realizará as antigas promessas de 
salvação feitas por Deus ao Seu Povo. Todos somos 
convidados a seguir Jesus, isto é, a tomar a cruz do 
amor e da entrega, a anular o egoísmo e o orgulho, a 
renunciar a si mesmo e a fazer da vida um dom. Isto 
não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, 
mas na vida quotidiana (“tome a sua cruz todos os 
dias”). Desta forma fica definida a existência cristã.

ordenados diáconos os estagiários Daniel Alexandre 
dos Santos Rodrigues, natural de Nogueira do Cravo 
e, actualmente, a colaborar nas paróquias do baixo 
concelho de Arganil; e o estagiário Rodolfo Miguel 
Fernandes Costa Albuquerque, natural da paróquia 

de Póvoa de Midões e, 
actualmente, a estagiar 
na paróquia de Pom-
bal. Uma ordenação é 
sempre um motivo de 
alegria e de esperança 
para a Igreja Diocesa-
na. É com esperança e 
alegria que vê jovens a 
entregarem a sua vida 
ao serviço dos irmãos, 
assumindo o ministério 

sacerdotal. É também um desafio a dar graças a Deus 
pelo dom de novas vocações e, ao mesmo tempo, a 
intensificar o trabalho de promoção vocacional ao 
nível diocesano e das comunidades paroquiais. Pedir 
a Deus o dom de muitas e santas vocações é tam-
bém comprometer a nossa pastoral neste trabalho tão 
necessário e urgente.

No próximo dia 26 de junho, a Igreja de Coimbra es-
tará em festa. Serão ordenados 3 presbíteros e dois 
diáconos. A celebração será na Sé Nova de Coimbra, 
às 16h00. Serão ordenados presbíteros o diácono 
Jorge Germano Dias de Brito, natural da paróquia de 
Nogueira do Cravo e, 
actualmente, a estagiar 
na Unidade Pastoral de 
Conímbriga; o diácono 
Nuno Filipe Martins 
Fachada Fileno, natu-
ral de Almalaguês e, 
actualmente, a esta-
giar nos paróquias da 
Unidade Pastoral de 
Miranda do Corvo e a 
colaborar no Projeto 
Vocacional Sacerdotal; e o diácono Pedro Jorge Silva 
Simões, natural da paróquia de Barcouço e, actual-
mente, a estagiar nas comunidades de Alvorge, Degra-
cias, Lagarteira, Santiago da Guarda e Torre Vale To-
dos. Recorde-se que o diácono Pedro Simões passou 
pela nossa paróquia, no ano passado, como estagiário 
e colaborador do nosso pároco Pe. João Paulo. Serão 
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O SEU JORNAL DIOCESANO

Em defesa da disciplina de
Religião e Moral
O coordenador do Departamento do Ensino Religioso 
Escolar (DERE), da Igreja Católica, disse à Agência 
ECCLESIA que a Educação Moral e Religiosa Católica 
(EMRC) é para crentes e não crentes e está “em ple-
nitude dentro do projeto educativo”. “A finalidade não é 
fazer crentes, é dar as ferramentas do cristianismo, da 
mensagem cristã, para que o aluno se entenda e em-
penhe na construção da sociedade”, referiu Fernando 
Moita. Segundo o coordenador do DERE do Secreta-
riado Nacional de Educação Cristã as aulas “contri-
buem” para que o aluno “seja mais pessoa e a escola 
cumpra melhor a sua função”, independentemente da 
carga horária, que varia consoante o clico de escolari-
dade. Para Fernando Moita, a disciplina de EMRC tem 
a “preocupação” de dar as ferramentas para que os 
alunos conheçam as manifestações religiosas, “o que 
é a experiência religiosa e como pode ser transforma-

dora da sociedade”. A disciplina de EMRC é de escolha 
opcional para os encarregados de educação e para os 
alunos com mais de 18 anos e de oferta obrigatória 
para as escolas, não tem atualmente concorrência 
no horário escolar, antes um vazio e quem não tem 
a disciplina pode entrar mais tarde ou sair mais cedo 
da escola. Para a diretora do Agrupamento de Esco-
las Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião, em 
Lisboa, quando havia a alternativa da disciplina de ‘De-
senvolvimento pessoal e social’, a EMRC teve um “re-
sultadão” na sua escola e destaca que para os alunos 
“seria muito vantajoso”. Rosário Ferreira, que também 
é docente de EMRC, considera que, “essencialmente”, 
hoje a disciplina “é um sinal de esperança”, algo visível 
nas ações dos alunos, na capacidade de “transforma-
rem-se”. Para o Fernando Moita, a possibilidade dada 
aos alunos de “ir uma hora mais cedo para a escola 
ou vir uma hora mais tarde” torna “ainda mais radical a 
opção dos alunos e das famílias pela disciplina”.

Agencia Ecclesia

Peregrinação a Fátima
No próximo dia 9 de julho, a Diocese de Coimbra irá 
em peregrinação a Fátima. Como tem sido hábito, em 
anos anteriores, os cristãos da nossa Diocese são 
convidados a peregrinar a Fátima. Dar graças a Deus, 
através de Santa Maria, Mãe de Misericórdia, pelo ano 
pastoral que agora termina. Será também a oportunida-
de para agradecer os três anos do plano pastoral que 
agora se concluem, em que fomos sendo desafiados a 
ser discípulos missionários que anunciam o Evangelho 
do Reino. A peregrinação terá o seguinte programa: às 
10h00, o Terço na Capelinha das Aparições; uma hora 
depois, a Eucaristia, na Igreja da Santíssima Trindade; 
o almoço convívio e, às 14h30, a Assembleia Diocesa-
na (na Igreja da Santíssima Trindade). O dia termina 
com a oração de Vésperas, às 16h00, e o regresso a 
casa está previsto para as 17h00. Participemos todos.

Encerramento da Catequese na Charneca
Na Charneca existe um grupo composto por 74 ca-
tequizandos e 10 catequistas. Este foi um ano positi-
vo, onde os nossos catequizandos estiveram sempre 
muito empenhados nas actividades que realizamos ao 

longo do ano. A Via-Sacra, na Quaresma, a Procissão 
das Velas, no dia 12 de Maio, a visita ao Buçaco, entre 
outras actividades. No Buçaco, iniciámos a nossa visita 
na nascente das águas do Luso. De seguida, fomos 
almoçar em família. As crianças estavam todas muito 
contentes e, após algum repouso, continuámos o nos-
so percurso de visita ao Convento. Por fim, fizemos o 
percurso pela mata, a pé, passando por todas as Esta-
ções da Via-Sacra ate á Cruz Alta. Foi um dia muito en-
riquecedor para todos nós. As catequistas agradecem 
a todos os que nos acompanharam, em especial aos 
pais que nos confiaram os seus filhos.

Almerinda Longo

Encerramento da Catequese no Travasso
Foi com um almo-
ço convívio que, no 
passado domingo, 
o Centro de Cate-
quese do Travasso 
deu como encer-
rado mais um ano 
catequético. Desta 

vez, catequistas, pais e catequizandos deslocaram-se 
ao Parque de Merendas do Cotrofe, onde reinou a co-
munhão e a partilha. Agradecemos a Deus este dom 
de comunhão e partilha, pedindo-Lhe que nos ajude a 
sermos sempre mais.

Fátima Lopes
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Encerramento da Catequese
O Jardim do Cardal encheu-se de risos, de alegria e 
cor, com algumas dezenas de crianças que, com as 
suas respectivas catequistas, fizeram a sua festinha de 
final de ano. A festa decorreu no domingo de manhã e 

consistiu em muitas brincadeiras e partilha de lanches, 
com os quais foi possível fazer um pequeno piqueni-
que, dando por finalizado este ano de catequese. Da-
mos graças a Deus pelo muito que nos deu. Nem sem-
pre entendemos os Seus desígnios, esquecemo-nos 
que a cruz faz parte da missão que cada um tem que 
desempenhar na evangelização das nossas crianças, 
adolescentes e jovens. E, depois de uma manhã mais 
livre, para nos despedirmos deste ano de catequese, 
terminámos com a Eucaristia. O Pe. João Paulo sau-
dou os pequenitos, com a alegria que lhe é peculiar, 
dizendo que vamos entrar de férias da Catequese, mas 
Deus não faz férias e nós não fazemos férias de Deus. 
Deus nos ama, vem 
ao nosso encontro e 
gosta de nós. Salien-
tando a frase fulcral 
do evangelho: “A quem 
muito ama, muito será 
perdoado”, afirmando-
se que o perdão tem a 
ver com o amor. Temos 
que saber perdoar uns 
aos outros. Se algum 
tem dificuldade em perdoar é porque não é amigo de 
verdade. Já a terminar o Pe. João Paulo dirigiu-se às 
famílias, amigos, casais… dizendo que, quanto mais 

amarmos, mais somos 
capazes de amar. Jesus 
é nosso amigo e nós so-
mos amigos de Jesus. 
Então, o tempo de férias 
não é tempo de preguiça; 
é tempo também para 
consolidar tudo o que 
aprendemos na Cate-
quese e na Missa. É pre-
ciso continuar a oração, 
lembrando-nos uns dos 
outros. Assim terminá-
mos, pedindo ao Senhor 

a disponibilidade para que, no próximo ano, possamos 
responder positivamente aos Seus desafios.

Helena Cabral

Festa de Sto. António nos Vicentes
O mês de Junho é sinónimo de festas em homenagem 
aos santos populares. O primeiro é Santo António. O 
Santo é venerado em Lisboa e um pouco por todo o 
país. Em Pombal, também lhe são prestadas as devi-
das homenagens, com a sardinha assada regada pelo 
vinho da região. A comunidade dos Vicentes faz parte 
da lista. Todos os anos, esta comunidade se reúne à 
volta da sua Capela, para festejar o dia de Santo Antó-
nio, que, não sendo o padroeiro, é venerado com muito 
amor e carinho. Esta tradição dura há muitos anos e 
deve-se ao facto de existir, no interior da Capela, uma 
imagem do santo. Devota do Santo, a comunidade 
encontra-se no sábado, antes do dia 13 de Junho, e 
prepara um arraial popular. Nesta altura, apanham-se 
as primeiras batatas novas, os pimentos e os pepinos. 

Como agradecimento pela dádiva de Deus, que ha-
bitualmente proporciona grandes quantidades destes 
alimentos, as pessoas levam-nos até às cozinheiras de 
serviço, para preparem um repasto colectivo. E, como 
combina bem um bacalhau assado, a comunidade ofe-
rece a quantidade suficiente para uma mega refeição. 
E assim surgiu o tradicional bacalhau com batatas a 
murro como jantar das festas de Santo António nos Vi-
centes. O bacalhau gosta de andar acompanhado e é 
servido com sardinha assada e febras grelhadas. O dia 
de festa encerra com um baile popular, que, neste ano, 
teve a particularidade de se improvisarem (em alguns 
momentos) as marchas de Santo António. Uma festa 
que reuniu centenas de pessoas e com futuro asse-
gurado.

Já está online o Site da Paróquia de 
Pombal na Internet

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal, Newsletter.



19 de Junho de 2016
Domingo XII do Tempo Comum

Primeira leitura (Zac. 12, 10-11; 13, 1)
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os 
habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de piedade 
e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem trespassaram, 
lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, chorarão 
como se chora o primogénito. Naquele dia, haverá grande 
pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-Rimon, na 
planície de Megido. Naquele dia, jorrará uma nascente 
para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a 
fim de lavar o pecado e a impureza».

Comentário
O profeta anuncia a libertação e renovação de Jerusalém; 
mas essa salvação custará dores e lamentos. S. João, no 
seu Evangelho, vê no servo trespassado, de que fala o 
profeta, a figura de Jesus crucificado e trespassado pela 
lança do soldado. O seu Coração assim aberto tornou-se 
fonte de água viva, de salvação e de graça, para os que 
para Ele olharem com fé e amor. Tanto custaria a salvação 
da nova Jerusalém, a santa Igreja de Deus!

Segunda leitura (Gal. 3, 26-29)
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus 
Cristo, porque todos vós, que fostes baptizados em Cristo, 
fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não 
há escravo nem livre, não há homem nem mulher; todos 
vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a 
Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros 
segundo a promessa.

Comentário
Continuando a fazer o confronto entre o regime da Lei, no 
Antigo Testamento, e o do Novo Testamento, o Apóstolo 
afirma que, pela fé e pelo baptismo, os cristãos estão 
“revestidos de Cristo”, formam todos, seja qual for a sua 
origem natural, o povo descendente de Abraão, herdeiro 
das promessas que Deus tinha feito àquele antigo Patriarca 
do Povo de Deus. Não é, portanto, a descendência carnal, 
mas a que vem da fé, que torna os homens “filhos de 
Abraão” e herdeiros das promessas a ele feitas por Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 18-24)
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas 
os discípulos. Então perguntou-lhes: «Quem dizem as 
multidões que Eu sou?». Eles responderam: «Uns, dizem 
que és João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que 
és um dos antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes 
Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a 
palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, porém, 
proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse 
e acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer muito, ser 
rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e 
pelos escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro 
dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua 
vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua vida por 
minha causa, salvá-la-á».

Liturgia da Palavra
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COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS

Avisos Paroquiais
:: 19.Jun | Crespos - Festa de Sto. António - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 21.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 7º Ano da Cidade (20h30)

:: 21.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 6º Ano da Cidade (21h30)

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

:: 23.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 8º Ano da Cidade (20h30)

:: 23.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 9º Ano da Cidade (21h30)

:: 24.Jun | Salão Paroquial - Reunião Geral de 
Catequistas (21h30)

:: 25.Jun | Parque de Merendas do Cotrofe - Encontro-
convívio de Animadores e Grupos de Catequese de 
Adultos (12h00)

:: 25.Jun | Residência Paroquial - ITER (16h30)

:: 26.Jun | Casalinho - Festa de S. João Baptista - Missa 
(12h00)

:: 26.Jun | Cumieira - Festa de S. João - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 26.Jun | Santorum - Festa de Sto. António - Missa 
(14h00)

:: 26.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações (16h00) 
(Ordenção de Diácono do Rodolfo Albuquerque e de 
Presbítero do Pedro Simões)

Comentário
S. Pedro, em nome de todos, reconhece e proclama 
a fé fundamental da Igreja: Jesus de Nazaré, o Filho 
do homem, é o Messias de Deus, o profeta anunciado 
desde os tempos antigos, o Ungido pelo Espírito Santo, o 
Enviado de Deus. É Ele que vem dar a vida pela salvação 
dos homens. Ele é, como na profecia da primeira leitura, 
Aquele que os homens trespassaram, mas cujo Coração 
aberto na Cruz é fonte de graça. Para ser seu discípulo, 
não há outro caminho senão o que Ele mesmo traçou.


