
Seguir Jesus Cristo
Jesus chama e convida: “vinde 
comigo”. Quando o diz, o Senhor 
não se fica só pela tonalidade 
de convite, mas imprime, neste 
chamamento, a marca de manda-
mento: é essencial ir com Cristo e 

aceitar que não há outro caminho que nos comunique 
a vida de Deus. Neste sentido, havemos sempre de 
responder com o sim, “obedecendo”. O que nos é pe-
dido, então, é a escuta, a decisão e a atitude. E sem 
atrasar a resposta, como os primeiros discípulos: “eles 
deixaram as redes imediatamente” (Mt. 4, 20). Jesus 
quis realizar a obra da salvação, mas não sozinho. 
Desde logo, constituiu um grupo de amigos, de dis-
cípulos, para andarem conSigo, por toda a Galileia (cf. 
Mt. 4, 23), para aprenderem conSigo, para conhecer-
em o Evangelho do Reino, que Jesus pregava e que 
eles haveriam de pregar também. Ser cristão significa 
seguir Jesus, seguir o Mestre. Só Ele tem palavras de 
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vida eterna, só Ele dá testemunho do Pai e pode gerar, 
para o Pai, um povo de filhos, de irmãos, de amigos. 
Por isso, ser cristão significa seguir, não um conjunto 
de ideias, um sistema de valores ou de pensamento, 
uma ideologia, mas uma Pessoa. Ser cristão é identifi-
car-se com Cristo e permanecer no Seu amor. Fomos e 
somos chamados, não para algo, mas para Alguém. O 
nosso vínculo com Cristo tem de ser, por isso, íntimo, 
profundo, essencial, vital. E, quando estamos vincula-
dos intimamente com Jesus, participamos da vida do 
Pai, visceralmente. Aceitamos, também, a mesma sorte 
de Jesus e a Sua missão de renovar todas as coisas, 
com alegria, entusiasmo, ardor apostólico. Passamos, 
então, a ser verdadeiramente discípulos, inaugurando, 
definitivamente, a condição de filhos no Filho, irmãos 
de Jesus, partilhando, com Ele, a vida que vem do Pai. 
Cristo chama, faz-Se, para nós, o caminho, o modelo, 
a meta e torna-Se a fonte da graça, recapitulando em 
Si todas as coisas.

Bombeiros do Distrito de Coimbra, D. Virgílio Antunes 
recordou que Deus também actua através do trabalho 
e da disponibilidade dos soldados da paz. “Deus quer 
chegar a muitas pessoas que estão em situações de 

debilidade, de doença 
ou de aflição precisa-
mente por meio de vós”, 
apontou. A par do cui-
dado com as pessoas, 
os bombeiros são tam-
bém um dos grandes 
guardiães do ambiente 
e da ecologia, acres-
centou o responsável 
católico. “A preservação 
da natureza, o combate à 
poluição, o combate aos 
incêndios florestais, à 

destruição do ambiente saudável, não é simplesmente 
uma questão de economia ou de preservar uma paisa-
gem bela; trata-se de guardar a Criação de Deus, de 
dar ao Homem as condições necessárias para que viva 
nela”, complementou.

Agência Ecclesia

O bispo de Coimbra enalteceu, na semana passada, a 
coragem e espírito de missão de todos os bombeiros, 
durante a celebração da bênção dos capacetes dos 
membros que integram a corporação, a nível distrital. 
Na sua homilia, D. Virgí-
lio Antunes sublinhou o 
valor de “homens e mu-
lheres que, mais do que 
guardarem as suas vidas, 
procuram dá-las para 
que outros tenham mais 
vida”. Para o Bispo, se é 
bom honrar e recordar o 
“serviço prestado” pelos 
bombeiros através da 
criação de monumentos 
em sua memória, o “mo-
numento maior e mais 
significativo” que eles po- dem receber “é a gratidão” 
das pessoas. O Bispo de Coimbra salientou que são 
os actos nascidos da misericórdia, da caridade e do 
amor que mais permanecem, ao contrário dos “monu-
mentos que se constroem e degradam com o tempo”. 
Dirigindo-se depois aos elementos da Corporação dos 
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Bento XVI assinala 65 anos
de sacerdócio
O Papa emérito Bento XVI vai voltar ao palácio apos-
tólico do Vaticano, a 28 de Junho, para uma cerimónia 
de homenagem, nos seus 65 anos de sacerdócio. A 
Fundação Joseph Ratzinger adianta que a iniciativa, 
com a presença do Papa Francisco, está marcada para 
a Sala Clementina, onde o Papa emérito receberá um 
livro sobre o sacerdócio. Bento XVI anunciou a sua re-
núncia ao pontificado a 11 de Fevereiro de 2013 e está 
a manter, desde então, uma vida de recolhimento, no 
Vaticano, surgindo esporadicamente em público, para 
acompanhar cerimónias presididas por Francisco ou 
receber homenagens. Joseph Ratzinger nasceu em 
Marktl am Inn (Alemanha), no dia 16 de abril de 1927, 
e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, 
uma pequena localidade perto da Áustria. Nos últimos 
meses da II Guerra Mundial (1939-1945), foi arrolado 
nos serviços auxiliares antiaéreos pelo regime nazi. 
Juntamente com o seu irmão Georg, foi ordenado Pa-
dre a 29 de Junho de 1951; dois anos depois, douto-
rou-se em Teologia, com a tese “Povo e Casa de Deus 
na doutrina da Igreja de Santo Agostinho”. De 1962 a 
1965, participou no Concílio Vaticano II, como “perito”, 
após ter chegado a Roma como consultor teológico do 
cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colónia. Em 25 
de Março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou-o arce-
bispo de Munique e Frisinga. A 28 de Maio seguinte, 
recebeu a sagração episcopal e escolheu como lema 
episcopal “Colaborador da Verdade”. O mesmo Paulo 
VI nomeou-o cardeal, no Consistório de 27 de Junho 
de 1977. Em 1978, participou no Conclave, celebra-
do de 25 a 26 de Agosto, que elegeu João Paulo I; 
este nomeou-o seu enviado especial ao III Congresso 
Mariológico Internacional, que teve lugar em Guaiaquil 
(Equador), de 16 a 24 de Setembro. No mês de Outu-
bro desse mesmo ano, participou também no Conclave 
que elegeu João Paulo II. O Papa polaco nomeou o 
cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação para 
a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão 
Bíblica e da Comissão Teológica Internacional, em 25 
de Novembro de 1981. No dia 19 de Abril de 2005, foi 
eleito como o 265.º Papa, sucedendo a João Paulo II. 
A 11 de Fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente e 
memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, anun-
ciou a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir do 
dia 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 
600 anos de história na Igreja Católica. O Papa alemão 
evocou a “avançada idade” para justificar a sua decisão 
e abrir caminho à eleição do seu sucessor, Francisco. 
Bento XVI realizou 24 viagens ao estrangeiro, incluindo 
uma visita a Portugal, entre 11 e 14 de Maio de 2010, 
com passagens por Lisboa, Fátima e Porto. Assinou 
três encíclicas e presidiu a três Jornadas Mundiais da 
Juventude, para além de ter convocado cinco Sínodos 
de Bispos, um Ano Paulino, um Ano Sacerdotal e um 
Ano da Fé. Durante o seu pontificado, encerrou a sua 
trilogia sobre Jesus de Nazaré, com um livro sobre a 
infância de Cristo.

Agencia Ecclesia

Festa em Honra de Santo António
no Alto dos Crespos

Decorreu, no passado domingo, dia 19 de Junho, no 
lugar do Alto dos Crespos, a Festa em Honra de Santo 
António, com Missa seguida de Procissão. À tarde, os 

festejos continuaram com a tradicional sardinhada, ani-
mada com a actuação de um grupo de acordeonistas 
e seguida do baile de arraial. A Comissão da Capela 
reconhece e agradece o contributo de toda população 
e, em especial, a sua presença.

Sérgio Sousa

Aniversário do Agrupamento 674 Pombal
No passado do-
mingo, festejou-se 
mais um aniversá-
rio do Agrupamen-
to de Escuteiros 
674 de Pombal, 
que completou 34 
anos, no dia 13 de 

Junho. A Sede do Agrupamento foi o local escolhido 
para acolher actuais e antigos escuteiros, familiares e 
amigos. Os festejos começaram com a Missa campal, 
momento de mui-
tas emoções, com 
a promessa da 
pioneira Francisca 
e com a home-
nagem prestada 
pelos pioneiros 
ao nosso querido 
e eterno escuteiro 
Eduardo Botas. A tarde foi preenchida com um almoço 
partilhado e convívio entre todos.

Sandra Carlos
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Balanço do 3º Sector da Catequese
Passando em retrospetiva o que foi o ano de cateque-
se iniciado em 4 de Outubro de 2015 e terminado no 
dia 11 de Junho de 2016, fazendo um balanço, ainda 
que um pouco incompleto, porque ainda não estão ter-
minadas todas as atividades deste mesmo ano, poder-
se-á dizer que se pauta por um balanço positivo. Este 
balanço contempla não só as atividades em que todos 
os adolescentes estiveram integrados, participando de 
uma forma mais ativa ou não, mas e também a forma, 
a disponibilidade, integração, participação e empenho 
de todos os catequistas deste Sector. De salientar, 
em primeiro lugar, todas as actividades que foram re-
alizadas pelos crismandos, ao longo de todos estes 
três períodos, que culminaram com o Crisma, no dia 
15 de Maio de 2016. Estas actividades, de uma for-
ma ou de outra, requereram a participação, quer direta 
quer indirectamente, de todos os catequistas do 10º 
ano e tinham, como fim maior, tentar proporcionar o 
encontro entre estes jovens e Deus. Fizeram-no de 
alma e coração, pelo que o objectivo maior terá sido 
conseguido. Relativamente aos 7º e 8º anos, houve 
não só a preocupação de fazer mais e melhor, mas 
e também a preocupação de aos poucos integrarem 
os seus grupos de adolescentes no voluntariado em 
prol da comunidade em que estão integrados. Também 
os pais e encarregados de educação de cada ano se 
mostraram interessados em participar em algumas das 
atividades propostas,  preocupados ainda em apoiar e 
ajudar no que necessário se torne, para um bom fluir 
de toda a catequese. No entanto, não queremos fe-
char este balanço sem deixar de lembrar que, acima de 
tudo, devemos trabalhar todos em conjunto, integrando 
cada vez mais os pais, bem como a comunidade que 
integramos, para que os nossos adolescentes e jovens 
não se sintam uma  “ilha”, numa sociedade cada vez 
mais descaracterizada. Aguardamos, ainda, com algu-
ma expectativa, a realização da última atividade – a 
Festa do Compromisso dos catequizandos do 9º ano – 
que será nos dias 1 e 2 de Julho, na sua Peregrinação 
a pé a Fátima, como já é do conhecimento geral, com 
a certeza de que, com os olhos postos em Deus, no 
Seu infinito amor, e em Maria Santíssima, nossa Mãe, 
será um momento maravilhoso e profundo de oração, 
partilha e convívio fraterno entre todos.

Helena Maximino e João Simões

Balanço do 1º Sector da Catequese
Ao terminar mais um ano, o 1º Sector da Catequese fez 
a sua avaliação, concluindo que valeu a pena percorrer 
este caminho e que os esforços aplicados compensa-
ram pelos resultados obtidos. O balanço foi positivo 
e damos graças a Deus por tudo o que vivenciámos, 
aprendemos e pudemos testemunhar. Houve participa-
ção e colaboração de todos os catequistas, das crian-
ças e dos seus pais e pudemos, assim, crescer em 
graça e aumentar a nossa fé. Neste ano, houve uma 
maior participação das famílias em todas as ativida-
des, quer na Escola Paroquial de Pais quer nas festas 
realizadas, e algumas sessões de catequese tiveram 
a participação dos pais, o que foi muito enriquecedor. 
Houve também uma maior participação na Eucaristia 
dominical. As Festas foram realizadas em comunidade: 
a Festa do Acolhimento, a Festa do Perdão, a Primei-
ra Comunhão e a Festa do Pai Nosso. Continuamos 
ao serviço da comunidade, unidos a Jesus, com maior 
empenhamento, responsabilidade, alegria, por amor e 
com amor.

Isabel Goucha

Balanço do 2º Sector da Catequese
Os catequistas do 2º Sector reuniram, na passada 6ª 
feira dia 17, para avaliar o ano de catequese que ago-
ra termina. Na reunião, fez-se a avaliação das festas 
específicas de cada ano de catequese – Festa da Pa-
lavra, Festa da Aliança e Profissão de Fé – tendo todos 
concordado que decorreram da melhor forma possível, 
situação que se deveu, em grande parte, à postura/
comportamento dos catequizandos, que souberam 
corresponder ao que lhes tinha sido solicitado, tantas 
vezes, pelos catequistas. Para além destas activida-
des, outras, que decorreram ao longo do ano, também 
foram avaliadas, tais como, as Catequeses da Fé e os 
encontros da Escola Paroquial de Pais, específicos de 
cada ano. Todas elas saem com nota bastante positiva, 
pois todos os intervenientes, catequizandos, pais e ca-
tequistas, saíram mais enriquecidos nesta caminhada 
de fé que os tornou mais conhecedores da Historia da 
Igreja da qual fazem parte e, desta forma, mais próxi-
mos de Deus e desafiados a adoptar gestos mais se-
melhantes aos de Jesus Cristo, contando sempre com 
a ajuda do Espírito de Santo, que é força e vida. Dos 
aspectos salientados, definiram-se pontos de acção a 
ter em conta na realização destas actividades no próxi-
mo ano. No final da reunião, era visível a satisfação no 
rosto de cada catequista, dando graças ao Senhor pela 
Sua presença, no ano que agora termina.

Ana Isabel Neves

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.
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Primeira leitura (1 Reis 19, 16b.19-21)
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: «Ungirás Eliseu 
(...) como profeta em teu lugar». Elias pôs-se a caminho 
e encontrou Eliseu, (...) que andava a lavrar com doze 
juntas de bois e guiava a décima segunda. Elias passou 
junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então, Eliseu 
abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: 
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe; depois irei 
contigo». Elias respondeu: «Vai e volta, porque eu já fiz o 
que devia». Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e 
matou-a; com a madeira do arado assou a carne, que deu 
a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, 
ficando ao seu serviço.

Comentário
Eliseu, uma vez chamado, deixa a sua ocupação anterior 
e, como sinal dessa renúncia, até queima o arado com que 
trabalhava e oferece aos seus antigos companheiros, em 
ambiente de festa, um banquete de confraternização e de 
despedida.

Segunda leitura (Gal. 5, 1.13-18)
Irmãos: Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos 
libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a 
sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade 
como pretexto para viverdes segundo a carne; mas, pela 
caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque 
toda a Lei se resume nesta palavra: «Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo». (...) Por isso vos digo: Deixai-
vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da 
carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do 
Espírito e o Espírito desejos contrários aos da carne. (...) 
Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sujeitos 
à Lei de Moisés.

Comentário
Continuando a falar da relação entre a Lei do Antigo 
Testamento e o Novo, o Apóstolo chama à situação 
cristã uma situação de liberdade em Cristo. A verdadeira 
liberdade é a do amor em Cristo, que se há-de manifestar 
na caridade para com o próximo.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 51-62)
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, 
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e mandou 
mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho 
e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. Mas aquela gente não O quis 
receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os 
discípulos Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, queres 
que mandemos descer fogo do céu que os destrua?». Mas 
Jesus voltou-Se e repreendeu-os. E seguiram para outra 
povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-
Te-ei para onde quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As 
raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos; 
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça». 
Depois disse a outro: «Segue-Me». Ele respondeu: 
«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Disse-lhe 
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Avisos Paroquiais
:: 28.Jun | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 28.Jun | Flandes - Semana da Misericórdia :: Visita a 
doentes e idosos (17h15)

:: 28.Jun | Flandes - Semana da Misericórdia :: Encontro 
com Jovens e Adultos (21h30)

:: 29.Jun | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (19h15)

:: 29.Jun | Flandes - Semana da Misericórdia :: 
Celebração Penitencial (21h30)

:: 01-02.Jul | Peregrinação a pé a Fátima e Festa do 
Compromisso do 9º Ano

:: 02.Jul | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 02.Jul | Igreja do Cardal - Mini-Concerto da 
Misericórdia (21h15)

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

:: 03.Jul | Flandes - Festa de S. João e Semana da 
Misericórdia :: Eucaristia e Convívio (15h15)

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

:: 03.Jul | Seminário Maior de Coimbra - Encontro de 
Animadores da Catequese de Adultos de Inspiração 
Catecumenal (15h00)

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

Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; 
tu, vai anunciar o reino de Deus». Disse-Lhe ainda outro: 
«Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-
me da minha família». Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver 
lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para 
o reino de Deus».

Comentário
O Evangelho apresenta Jesus a caminho da Paixão. Esta 
caminhada de Jesus é entendida de maneira diversa pelas 
várias pessoas que dela têm consciência ou que Jesus 
até convida a segui-l’O. Seja qual for a situação de cada 
um, só há uma atitude certa: seguir o Senhor, como fez 
Eliseu quando Elias o chamou, como fez S. Paulo e os 
outros Apóstolos, e todos aqueles, que, um dia chamados, 
souberam escutar a sua voz.


