
Jesus é por nós
Jesus declara-Se por nós eter-
namente! Que grande mistério e 
maravilha sabermos que o Deus 
que dá vida, o Deus que só pode 
amar é por nós e para nós, para 

sempre. Cresça a nossa fé e confiança, aceitemos 
esse amor eterno, fonte de todas as coisas, e passare-
mos a viver na paz e na alegria duradoira dos vence-
dores humildes. Cristo é o vencedor humilde e aban-
donado que Se associa a nós, no pecado e na morte, 
para nos fazer vencer no amor e na vida. Pergunte-
mos: que mal me pode fazer Jesus, que menos-valia 
pode Ele trazer à minha vida? Desconhecer significa 
deixar de confiar? Porquê? Se pararmos a considerar 
a nossa vida e o conhecimento que temos sobre ela 
e sobre a Criação, que sabemos nós? Tão pouco, de 
facto. Mas, o pouco que sabemos nunca nos impediu 
de continuar a caminhar e de lutar por tirar partido de 
nós e do que nos rodeia. Também assim é na nossa 
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relação com Jesus Cristo. Sabemos tão pouco d’Ele… 
Mas, isso nunca será impedimento! Podemos cami-
nhar com Ele e confiar. Podemos declarar-nos por Ele, 
sendo que, nesse momento, a declaração eterna que 
fez por nós se manifesta de forma clara e inegável na 
nossa vida, no quotidiano, nas estruturas, na paz, na 
alegria, nos propósitos, no sentido. Gosto deste pen-
samento, que um dia escrevi a uma amiga: “Se, algum 
dia, os teus pensamentos quiserem falar mais alto que 
o teu coração, não deixes! És muito mais que tudo o 
que possas pensar.” Assim no-lo diz também Jesus, na 
passagem do Evangelho deste dia: “Até os cabelos da 
vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não te-
mais: valeis muito mais do que os passarinhos”. É ver-
dade: Jesus declara-Se por nós eternamente. Por tudo 
isto, nada temos a temer. Perseguições, sofrimentos, 
angústias, tristezas, dificuldades são tão pouco diante 
da grandeza do amor de Deus…. a mesma grandeza 
do nosso amor.

Anjo veio provocar neles um enorme desejo de Deus. 
Veio despertar neles a vontade de O conhecerem e 
de O amarem mais e melhor. Veio ensinar-lhes que, 
sem deixarem de brincar, correr, jogar, dançar, … po-
diam viver a vida de outra maneira que os ajudaria a 

ser muito mais felizes. Re-
cordou-lhes que, na vida, 
podemos descobrir coisas 
muito importantes e belas. 
E rezar é uma dessas coi-
sas lindas, porque Deus 
nos dá a conhecer coisas 
maravilhosas que jamais 
alguém ensinará! O nosso 
pároco, Pe. João Paulo Vaz, 
expôs o Santíssimo Sacra-
mento e, após uma breve 

explicação para as crianças, todos rezámos como os 
pastorinhos. Quisemos sentir Jesus ali pertinho, a sen-
tir que Ele nos sorri e nos abraça. Fizemos momentos 
de silêncio, sentindo que Ele é o único, o importante. 
Cantámos cânticos de louvor e de entrega, rezámos 
à Santíssima Trindade, fizemos preces, recebemos a 
bênção com Santíssimo. Terminámos cantando “Esta 
luz pequenina, vou deixá-la brilhar”.

No passado sábado, dia 10 de Junho, pelas 10h00, 
decorreu, na Igreja do Cardal, um primeiro momento 
de Adoração ao Santíssimo Sacramento com as crian-
ças do 3º Ano de Catequese, acompanhadas dos seus 
pais e catequistas. Numa introdução, serenamente, 
escutou-se um diálogo en-
tre o Anjo e os três Pasto-
rinhos (Lúcia, Francisco 
e Jacinta). O Anjo fez um 
convite aos três Pastori-
nhos e eles aceitaram-no 
imediatamente. Trocaram 
o jogo pela oração. Senti-
ram dentro deles como que 
um impulso que os levou a 
imitarem o Anjo, rezando 
com ele e como ele. Este 
convite vindo do Céu alterou os planos destas três cri-
anças que tinham decidido, naquele fim de tarde, jogar 
o jogo das pedrinhas. No entanto, estavam felizes, 
muito felizes, com tudo o que tinha acontecido. Orai 
comigo e orai assim, foram os primeiros de muitos ou-
tros convites que se seguiram na vida destas crianças. 
Convites diferentes dos nossos convites, é certo, mas 
convites muito especiais, porque vindos do Céu. O 
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Solenidade da Santíssima Trindade
Dia da Igreja Diocesana

O Arciprestado de Pombal celebrou o Dia da Igreja 
Diocesana na bonita vila do Louriçal. Uma primeira 
parte deste encontro aconteceu na Igreja do Convento, 
por este ser um dos conventos mais antigos e também 
porque está a decorrer o processo de beatificação da 
Madre Maria do Lado. “Esta é uma maneira de nos 
sentirmos mais Igreja, Igreja que é Una, Santa e Apos-
tólica, Igreja Diocesana”, afirmou o Pe. Armando, Pá-
roco e Capelão do Convento das Irmãs Carmelitas do 
Louriçal. “A Espiritualidade da Madre Maria do Lado e 
a relação com as aparições de Fátima” foi o tema esco-
lhido para esta tarde de encontro e de comunhão. Co-
meçou por ser apresentada uma breve resenha sobre 
a Madre Maria do Lado e o longo processo da sua bea-
tificação, pelo Dr. Luís Miguel Batista. Entre outras coi-
sas, foi salientado, pelo orador, o grande amor que ela 
tinha por Jesus Sacramentado, intitulando-se escrava 
do Santíssimo Sacramento e tendo como lema “Amar 
mais para louvar mais”. Fazer penitência pelos peca-
dores, esquecer-se de si própria em favor dos mais ne-
cessitados foram alguns dos aspectos da sua vida que 
se identificaram com os três pastorinhos de Fátima. Na 
continuidade e tendo um ponto comum entre a Madre 
Maria do Lado e a mensagem de Fátima, a Irmã Be-

nedita afirmava o grande 
amor que os Pastorinhos 
tinham pela Eucaristia. 
A mensagem de Fátima 
começou com a aparição 
do Anjo, o Anjo da Paz. 
Na terceira aparição, os 
Pastorinhos receberam 
a Eucaristia, o Jesus Es-
condido, como os Pas-
torinhos amorosamente 
O chamavam. Estas três 
crianças faziam uma ado-
ração consciente, saben-
do quem Ele é e quem 

nós somos diante d’Ele. De seguida, toda a assembleia 
se dirigiu, em procissão, para a Igreja Paroquial, onde 
se celebrou a Eucaristia, presidida pelo pároco de Vilã 
Cã, o Pe. Manuel Nobre, que referia que estávamos 
reunidos para celebrar o Dia da igreja Diocesana que, 
durante todo o ano pastoral, refletiu sobre o tema “Co-
munidades Sinodais, construímos a nossa Diocese” e 
celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, este 
Deus que é Uno e Trino. Não é um Deus distante, mas 
um Deus que se faz próximo de nós. “Estamos a falar 
de comunhão”, dizia o Pe. Manuel. As nossas comuni-
dades não podem viver como rodas soltas, cada uma 
rolando para seu lado, mas em comunhão com a nossa 
Diocese e com o nosso Pastor. Teremos que viver nes-
ta comunhão, não só de ideias, mas de comunhão e 
de fraternidade com aqueles que mais precisam. Para 
finalizar este encontro, fez-se um pequeno lanche par-
tilhado, nos jardins à volta da Igreja.

Helena Cabral

Bispo de Coimbra visitou área afectada 
pelos incêndios
O bispo de Coimbra 
visitou, no início da se-
mana, as zonas afecta-
das pelo incêndio de 
Pedrógão Grande, Dio-
cese de Coimbra, e en-
controu um “panorama 
absolutamente desola-
dor”. “Há situações de 
muita ansiedade. É um 
panorama duro e difícil 
de encarar porque são 
as pessoas, são os seus haveres, são os familiares e 
não se pode passar ali de forma tranquila e simples”, 
disse D. Virgílio Antunes à Agência Ecclesia. O bispo 
da diocese a que pertence este território, na jurisdição 
católica, presidiu a uma Missa com a participação de 
um “bom grupo de pessoas”. À tristeza somou-se uma 
“expressão de confiança e de fé”. “Esta ajuda nasce 
da fé e esta gente é gente de fé, penso que é a ajuda 
maior, ouvi isso esta manhã: ‘Foi a minha fé que me fez 
resistir e ajuda a aceitar esta realidade de outra forma 
e olhar para o futuro mesmo no meio da tragédia’”, 
referiu D. Virgílio Antunes. O prelado observou que, 
“felizmente, há uma onda muito grande de solidarie-
dade” à qual a Igreja também se associa. A Diocese de 
Coimbra vai destinar o ofertório das Missas do próximo 
domingo para a ajuda às populações afetas pelos in-
cêndios que estão activos na região. “É uma forma de 
toda a gente sentir e participar activamente”, realçou 
o bispo local. Na Diocese de Coimbra, acrescenta, a 
Cáritas Diocesana é a nível local a entidade e institui-
ção da Igreja que tem “mais capacidade” para gerir o 
“dinamismo da ajuda e da solidariedade”, mesmo que 
outras instituições possam dar o seu apoio. “É uma 
situação ímpar, pelo número de vítimas, é olhar para 
uma região e não a reconhecer”, disse por sua vez o 
presidente da instituição, o Pe. Luís Costa, em decla-
rações à Agência Ecclesia. D. Virgílio Antunes informa 
que, “há relativamente pouco tempo”, fez a visita pas-
toral às comunidades que pertencem aos concelhos de 
Pedrógrão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos 
Vinhos, e conheceu uma “região verde, de gente feliz, 
bem-disposta”. “Conheci as igrejas, as capelas onde 
pudemos estar juntos e passar agora é uma relação 
com a realidade, com as pessoas, muito marcante”, 
recorda. Segundo D. Virgílio Antunes, é necessário 
mudar em muitas áreas, como a prevenção, a orga-
nização do território, as condições em que trabalham e 
funcionam as corporações de bombeiros e a questão 
cultural: “É nesse papel que a Igreja pode dar maior 
contributo unida às instituições públicas, ao Estado, a 
todos aqueles que se interessam por estas questões 
que são fundamentais na vida de um país e da sua 
população”. O incêndio que deflagrou este sábado em 
Pedrógão Grande provocou mais de 60 mortes, deze-
nas de feridos e de desalojados.

Agência Ecclesia
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Festa de Encerramento da Catequese

A catequese foi de férias, mas Deus não. A mensagem 
é dirigida a todas as crianças e jovens que frequen-
tam a catequese na Paróquia de Pombal que, habitu-
almente, se desligam das celebrações da Eucaristia, 
sempre que mais um ano catequético chega ao fim. 

Neste ano, este momento foi festejado de uma forma 
diferente. Os catequistas e catequizandos da Paróquia, 
divididos pelos Sectores, encontraram-se, no domingo 
de manhã, para celebrar juntos a alegria de ser cristão. 
O 1º Sector reuniu no Quartel dos Bombeiros, o 2º Sec-
tor encontrou-se junto às Piscinas Municipais e o 3º 
Sector no Jardim do Vale. Depois de desenvolverem 
algumas brincadeiras, animadas pelo Grupo de Jovens 
“Passo a Passo”, dirigiram-se à Igreja Matriz. Junto da 

Igreja Matriz, puderam partilhar as mensagens que 
cada Sector preparou para celebrar o dia. “Sou o Teu 
povo”, era a mensagem do 1º Sector; “Estou nesta es-
trada”, do 2º Sector; e o 3º Sector escolheu como men-
sagem “Tua graça me basta”. Todos unidos a Cristo, 
dirigiram-se ao Jardim do Cardal, para participar na 
celebração da Eucaristia, presidida pelo nosso pároco. 
Durante a homilia, o Pe. João Paulo lembrou que Deus 
nunca nos abandona e que quer fazer de nós o Seu 

povo. A pensar nas mensagens dos catequizandos, o 
sacerdote esclareceu que a estrada da vida é difícil de 
percorrer, porque não é fácil amar como Jesus amou. 
Mas, para sermos o “Seu Povo”, “percorrer a estrada” 
precisamos da “graça de Deus”. A encerrar, o Pe. João 
Paulo desafiou os catequizandos a manterem a sua 
assiduidade nas celebrações, porque Deus também 
não vai de férias e continua a proteger-nos e a cami-
nhar a nosso lado.

Celebração do Corpo de Deus

A Solenidade do Corpo e Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo foi celebrada, na semana passada, com 

toda a comunidade paroquial de Pombal. Centenas 
de paroquianos, representantes também de todas as 
Capelas da Paróquia de Pombal, marcaram presença 

com um grande número de fiéis na tradicional Missa e 
Procissão do Corpo de Deus. A Procissão foi antece-
dida pela celebração da Eucaristia, presidida pelo Pe. 
João Paulo. Durante a Eucaristia, o sacerdote explicou 
a importância da solenidade e a sua ligação ao Mis-
tério Pascal – o mistério central da nossa fé. Como é 
que no pão saboreamos o Corpo e no vinho o Sangue? 
É uma questão que não é explicável à luz da razão, 

mas apenas se percebe através da nossa fé. Mas, 
porque é que precisamos nós deste alimento? O Pe. 
João Paulo procurou explicar, fazendo a comparação 
com as nossas refeições diárias. O ser humano para 

sobreviver precisa de se alimentar, sem ele não vive-
mos. O mesmo acontece com o Pão que Deus nos dá 
a comer. O Pão e o Vinho consagrados fortalecem-nos 
e conduzem-nos em direcção a Deus. Na comunhão 
estamos unidos ao próprio Cristo.
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Primeira leitura (Jer. 20, 10-13)
Disse Jeremias: «Eu ouvia as invectivas da multidão: ‘Terror 
por toda a parte! Denunciai-o, vamos denunciá-lo!’. Todos os 
meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso: 
‘Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar 
e nos vingaremos dele’. Mas o Senhor está comigo como 
herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. 
Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia 
eterna que não será esquecida. Senhor do Universo, que 
sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu 
ver o castigo que dareis a essa gente, pois a Vós confiei 
a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que 
salvou a vida do pobre das mãos dos perversos».

Comentário
O profeta ouve a voz maldosa dos seus adversários 
que espreitam a ocasião de o verem cair, e assim se 
vingarem dele. Mas ele apela para o Senhor, para a sua 
justiça e a sua protecção. Deus lê no coração do homem 
e compreende as suas intenções mais profundas. É com 
esta fé que ele continuará firme e fiel ao serviço da palavra 
de Deus; então como hoje, e sempre.

Segunda leitura (Rom. 5, 12-15)
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado 
no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte 
atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, 
até à Lei, existia o pecado no mundo. Mas o pecado não 
é levado em conta, se não houver lei. Entretanto, a morte 
reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que 
não tinham pecado por uma transgressão à semelhança 
de Adão, que é figura d’Aquele que havia de vir. Mas o 
dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só 
todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, 
dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se 
concedeu com abundância a todos os homens.

Comentário
O Apóstolo estabelece o confronto entre Adão, o primeiro 
homem, e Cristo, o novo Adão, entre a situação dos 
homens que viviam sob a lei de Moisés e os que vivem 
agora pela graça de Jesus Cristo. Por esta graça, somos 
a humanidade nova, que pelo dom gratuito do Senhor 
Jesus, novo Adão, triunfamos da própria morte, porque 
participamos do seu triunfo pascal. A graça do Senhor é 
vitória sobre o pecado e a morte.

Leitura do Evangelho (Mt. 10, 26-33)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Não 
tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que 
não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a 
conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; 
e o que escutais ao ouvido proclamai-o sobre os telhados. 
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar 
a alma. Temei antes Aquele que pode lançar na geena a 
alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma 
moeda? E nem um deles cairá por terra sem consentimento 
do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. Portanto, não temais: valeis muito mais do que 
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Avisos Paroquiais
:: 25.Jun | Sé Nova, Coimbra - Ordenações (16h00)

:: 27.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
da Arroteia, Vicentes e Ponte com o Pároco (20h30)

:: 27.Jun | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h30)

:: 29.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
dos Crespos e Pinheirinho com o Pároco (20h30)

:: 29.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h30)

:: 30.Jun | Igreja do Cardal - Peregrinação do 9º Ano a 
Fátima, a pé, e Festa do Compromisso (21h00)

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

:: 02.Jul | Capela ds Vicentes - Encerramento da 
Catequese (09h30)

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

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

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

:: 02.Jul | Igrega do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado 
por Mim diante dos homens, também Eu Me declararei por 
ele diante do meu Pai que está nos Céus. Mas àquele que 
Me negar diante dos homens, também Eu o negarei diante 
do meu Pai que está nos Céus».

Comentário
O Senhor, ao enviar os seus discípulos a anunciar a 
Boa Nova, previne-os de que irão encontrar oposições e 
contradições, mas também de que não devem, por isso, 
perder a confiança. Ele próprio será o seu apoio junto 
do Pai, pois que a obra de que são ministros junto dos 
homens é a mesma obra que Ele, o Enviado do Pai, veio 
realizar e continua a realizar através deles, seus ministros, 
continuadores da sua obra.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO


