
Em missão
O Evangelho deste domingo 
apresenta-nos a parte final de 
um discurso atribuído a Jesus e 
que teria sido pronunciado pouco 
antes do envio dos discípulos em 

missão. É chamado, por isso, o “discurso da missão”. 
Na primeira parte, S. Mateus apresenta um conjunto 
de exigências radicais para quem quer seguir Jesus. 
Na segunda parte, diz-nos que toda a comunidade 
deve anunciar Jesus e põe na boca de Jesus o anún-
cio de uma recompensa destinada àqueles que aco-
lherem os mensageiros do Evangelho. O seguimento 
de Jesus não é um caminho fácil. É um caminho radi-
cal, que obriga, muitas vezes, a rupturas e a opções 
exigentes. Quando se trata de escolher entre Jesus e 
outros valores, qual deve ser a opção do cristão? S. 
Mateus é firme: a primeira lealdade deve ser sempre 
com Jesus. Se a alternativa for escolher entre Jesus 
e a própria família, a escolha do discípulo deve recair 
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sempre em Jesus. O discípulo tem necessariamente 
que cortar relações com a própria família para seguir 
Jesus? Não. No entanto, não pode deixar que a família 
ou os afectos o impeçam de responder, com coerência 
e radicalidade, ao desafio do “Reino”. Se a alternativa 
for escolher entre Jesus e as próprias seguranças, a 
escolha do discípulo deve ser tomar a cruz e seguir 
Jesus, fazer da vida um dom total a Deus e aos ho-
mens, que significa romper com todos os esquemas 
da comodidade, do bem-estar, do êxito. De resto, es-
colher Jesus e segui-l’O até à cruz não é um caminho 
de fracasso e de morte, mas é um caminho de vida. Na 
verdade, quando o homem está muito preocupado em 
proteger os seus esquemas de seguranças humanas e 
se fecha no seu egoísmo e auto-suficiência, acaba por 
perder a vida verdadeira. Mas, quando o homem aceita 
viver na obediência aos projectos de Deus e fazer da 
sua vida um dom de amor aos irmãos, encontra a vida 
definitiva. E isto se torna missão para nós.

interpela a vida’”. A peregrinação deste ano têm um 
brilho diferente, porque se insere na celebração jubilar 
do Centenário das Aparições. Segundo a publicação 
diocesana, a oração e a meditação são meios ao nos-
so dispor que nos permitem uma melhor sintonia com 

o essencial 
da mensagem 
que a Virgem 
Mãe deixou 
aos pastori-
nhos, tornan-
do a nossa 
peregrinação 
mais fecunda. 
A mensagem 
que lhes foi 
transmitida e, 
através de-
les, a cada 

um de nós, desafia-nos constantemente à conversão 
e à entrega quotidiana pelos outros, em atitude de ofe-
recimento. Os paroquianos de Pombal interessados 
em participar nesta peregrinação poderão obter mais 
informações no Cartório Paroquial e reservar lugar nos 
autocarros.

A Diocese de Coimbra promove, no próximo sábado, 
dia 8 de Julho, a sua Peregrinação a Fátima. O pro-
grama deste dia já é conhecido. Assim, de acordo com 
o programa definido, os peregrinos iniciam a sua pere-
grinação pelas 10h00, na Capelinha das Aparições, 
com a oração 
do Terço. Se-
gue-se, pelas 
11h00, a ce-
lebração da 
Eucaristia, na 
Basílica da 
San t íss ima 
T r i n d a d e , 
presidida pelo 
nosso Bispo, 
D. Virgílio An-
tunes. Depois 
destes dois 
momentos de oração, decorre o almoço, seguido da As-
sembleia Diocesana. O dia termina com as vésperas, 
pelas 16h00. O regresso a casa está agendado para as 
17h00. Segundo a Nota Pastoral, emitida pela Diocese 
a propósito desta peregrinação, “trata-se de uma opor-
tunidade para ‘meditar o acontecimento de Fátima que 
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União das Misericórdias
apoia Vítimas dos Incêndios

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP), através 
do Secretariado Nacional e das suas estruturas regio-
nais de Coimbra e Leiria, está a apoiar a população das 
zonas afetadas pelo incêndio que atingiu a região cen-
tro do país. “Perante a dimensão desta tragédia e o seu 
impacto nas pessoas, foi no imediato ativado um plano 
de intervenção para avaliar a situação e as consequên-
cias deste incêndio”, refere um comunicado da institui-
ção, enviado à Agência Ecclesia. O Grupo de Trabalho 
de emergência constituído pela UMP, que também 

integra a Fun-
dação Calous-
te Gulbenkian, 
a Fundação 
Montepio e a 
Sonae Sierra 
está “a acom-
panhar e a fa-

zer o levantamento das necessidades mais premen-
tes da população”, em articulação com a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, os serviços da Segurança 
Social e as Câmaras Municipais e as Misericórdias de 
Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Góis, Sertã, 
Pampilhosa da Serra e Castanheira de Pera. As Mise-
ricórdias portuguesas e de outros países estão a de-
senvolver diversas ações para a angariação de fundos, 
através da conta solidária criada com o IBAN PT 50 
0036 0000 99105922157 78. “A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paris também se sensibilizou com esta si-
tuação e irá angariar donativos para ajudar as vítimas, 
à semelhança da mobilização já feita pela Misericórdia 
de Macau”, que enviou 200 mil euros, adiantou a UMP. 
Os incêndios que afetaram os Concelhos de Pedrógão 
Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, 
na última semana, provocaram 64 mortes e mais de 
200 feridos, além de terem atingido 90 casas e 25 em-
presas.

Agência Ecclesia

Encerramento das Actividades do
Movimento dos Cursos de Cristandade
No dia 20 de Junho, a 
Escola do Movimento 
dos Cursos de Cris-
tandade encerrou as 
suas actividades, neste 
Ano Pastoral. Foi cele-
brada uma Eucaristia 
de acção de graças por 
este ano que termina, 
um momento de louvor e 
agradecimento ao nosso 
Deus por mais esta eta-
pa. Segundo São Paulo, 
“tudo colabora para o 
bem dos que são ama-
dos por Deus”. Portanto, o final de ano deve ser mar-
cado especialmente pela acção de graças a Deus por 
tudo o que nos possa ter acontecido. Para os filhos 
de Deus, só existe bom tempo, não no sentido de que 
tudo correu às mil maravilhas, mas no sentido de que 
tudo está integrado. Vivemos, há pouco tempo, dois 
momentos altos na vida da Igreja: a Ultreia Mundial e a 
visita do Santo Padre, com a canonização de Francis-
co e Jacinta, momentos que nos permitiram estar mais 
perto do céu; uma aproximação amorosa deste Deus 
que Se deu por mim e por ti, sentindo a presença doce 
e generosa da nossa Mãe, Maria Santíssima. Cabe, 
neste momento, reflectirmos e repensarmos se fomos 
realmente instrumentos de evangelização. Tivemos em 
mente ensopar de Evangelho os nossos ambientes? 
O Senhor lançou a semente. Compete, a cada um de 
nós, cuidar para que ela germine, alimentando, regan-
do, tirando as ervas daninhas… e fazê-la crescer e dar 
fruto. Construímos laços, unidos através da mesma fé, 
mantendo-nos presos a este Deus que nos ama e quer 
contar connosco. Que este tempo de descanso físico, 
não signifique paragem, mas sim tempo de procurar e 
de buscar vértebras para integrar o MCC e, sobretudo, 
um maior tempo de oração e intimidade com o Senhor 
Jesus Cristo. Terminámos em convívio, onde partilhá-
mos o alimento e a alegria.

Helena Cabral

Festa do Travasso
O Travasso festejou, no passado dia 18, a Festa em 
honra do Senhor dos Aflitos. A comunidade celebrou 
com intensidade, participando, de forma significativa, 
na celebração da Eucaristia e Procissão. As crianças 
da catequese foram dando vida às ruas por onde pas-
sou a procissão, espalhando pétalas, e nem as altas 
temperaturas as fizeram desistir. A Comissão de Fes-
tas agradece, de modo especial, ao Sr. Pe. João Paulo 
Vaz, pela sua disponibilidade e dedicação, e a toda a 
comunidade em geral, não esquecendo o nosso Deus 
que com o Seu inquestionável amor e presença, nos 
deu um grande dia de alegria e convívio.

Fátima Lopes

Festa da Aliança e das Bem-aventuranças 
no Alto dos Crespos

No passado dia 11 
de Junho, foi dia de 
festa para a comu-
nidade do Alto dos 
Crespos, com os 
catequizandos do 
5º ano a realizarem 
a Festa da Aliança e 
as do 7º ano a rea-
lizarem a festa das 
Bem-aventuranças. 

As leituras ficaram a cargo dos catequizandos. No fi-
nal, foram entregues as respetivas pagelas, símbolo 
do aprofundar da relação destes catequizandos com 
Jesus.

Sandra Domingues e Olivério Gonçalves
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Ordenações na nossa Diocese

Balanço do 1º Sector da Catequese

A Paróquia de Pombal exultou de alegria com as or-
denações, no passado domingo, na Sé Nova de Coim-
bra, dos nossos dois Diáconos Permanentes, André 
Alves e Leonel Gameiro, e o presbítero Rodolfo Albu-

querque, membros desta Igreja Paroquial, à qual se têm 
dedicado com amor, ao seu serviço. A Paróquia esteve 
representada por algumas centenas de cristãos que 
viveram este momento com muita alegria pela ordena-
ção destes nossos irmãos. Foram vários os sentimen-
tos que nestes momentos afloraram 
os nossos corações. Louvor ao nosso 
Deus por nos ter visitado, de alegria 
por tão grande graça e de gratidão por 
esta entrega total e abnegada. Temos 
consciência do esforço, não só deles, 
mas também das famílias dos dois 
novos diáconos, nestes quase cinco 
anos de preparação. Toda a Paróquia 
agradece a sua generosidade. Na 
homilia proferida na celebração da 
Eucaristia, o nosso bispo afirmava: 
“Os diáconos e presbíteros que hoje 
recebem o Sacramento da Ordem 
são a resposta de Deus a esta Igreja 
orante, no santuário mais íntimo de 
cada pessoa que reza, no santuário de cada família 
que vive a fé, no santuário de cada comunidade cristã 
que se une para louvar o Senhor e evangelizar…” O 

Sr. D. Virgílio confrontou-nos com as palavras do Evan-
gelho, salientando que quando confiamos só e apenas 
no poder humano, facilmente desanimamos. Quando 
deixamos para segundo plano a relação intima e amo-

rosa com Deus damos conta da nossa debilidade. “Não 
tenhais medo dos homens”, foi a palavra de Jesus, ple-
namente portadora de ânimo, fundado na fé e na con-
fiança n’Aquele que sempre nos visita e acompanha 
os nossos passos de peregrinos. Não tenhais medo, 

porque Ele cuida de vós, cuida das 
comunidades, cuida do Seu povo e 
não deixará de vos apresentar, a vós 
e às vossas necessidades, diante do 
Pai que está nos Céus”, continuou o 
nosso Pastor. “Recebe o Evangelho 
de Cristo que tens a missão de procla-
mar. Crê o que lês, ensina o que crês 
e vive o que ensinas”: foram estas as 
palavras proferidas por D. Virgílio, 
ao ordenar os diáconos. Palavras 
que nos dizem da séria responsabili-
dade que este punhado de homens 
estava a assumir naquele momento. 
Que o Senhor os ilumine, abençoe e 
a nossa Mãe, Maria Santíssima, os 

guarde e os proteja com o seu manto divino. Parabéns, 
amigos. Estamos convosco!

Helena Cabral

Ao terminar este ano catequético 2016-2017 do 1º 
Sector, reunimo-nos, no passado dia 23, pelas 21h30, 
no Salão Paroquial, catequistas do Pinheirinho, Casal 
Fernão João, Charneca, Valdeira e Pombal, a fim de 
concluir com a avaliação de todo o percurso catequé-
tico. Iniciámos com a invocação do Espírito Santo. De 
seguida, escutámos uma leitura Bíblica (Mt. 11, 25-30) 
e uma breve reflexão, na qual Jesus diz “tomai sobre 
vós o meu jugo” e nos pede para, como Ele, “agarrar-
mos” a vida de modo pobre e humilde, confiando no 
Pai, para assim encontrarmos a paz. Fizemos a apre-
ciação individual e global de cada ano (1º,2º e 3º). De 
um modo geral, todos os catequistas expressaram que 
foi muito positivo, apesar da adaptação de algumas 
crianças do primeiro ano. Também estivemos todos 
de acordo em melhorarmos os métodos aplicados na 

Primeira Comunhão e no Encerramento da Cateque-
se. A Adoração ao Santíssimo Sacramento, que se 
realizou após a Primeira Comunhão, foi um momento 
muito enriquecedor para o sentimento de cada crian-
ça por Jesus. Deve continuar. Constatou-se, também, 
uma maior participação dos pais na Escola Paroquial 
de Pais. Agradecemos a Deus, a participação de al-
guns pais nas sessões de catequese e o seu auxílio, 
o esforço que fomos capazes de fazer e a alegria que 
vivemos quando mais fortemente O experimentamos 
e O vivenciamos, em comunidade, na Festa do Aco-
lhimento, na Festa do Pai Nosso, na Festa do Perdão 
e Primeira Comunhão. Concluímos com propósito de 
continuar ao Seu serviço, confiando-Lhe cada criança 
e os seus familiares. Que a todos, para o período de 
férias, a Sua Luz ilumine.

Olívia Domingues
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Primeira leitura (2 Reis 4, 8-11.14-16a)
Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá 
uma distinta senhora, que o convidou com insistência a 
comer em sua casa. A partir de então, sempre que por 
ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A 
senhora disse ao marido: «Estou convencida de que este 
homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é um 
santo homem de Deus. Mandemos-lhe fazer no terraço um 
pequeno quarto com paredes de tijolo, com uma cama, 
uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier 
a nossa casa, poderá lá ficar». Um dia, chegou Eliseu e 
recolheu-se ao quarto para descansar. Depois perguntou ao 
seu servo Giezi: «Que podemos fazer por esta senhora?». 
Giezi respondeu: «Na verdade, ela não tem filhos e o seu 
marido é de idade avançada». «Chama-a» – disse Eliseu. 
O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o 
profeta: «No próximo ano, por esta época, terás um filho 
nos braços».

Comentário
A hospitalidade é uma das virtudes mais humanas e de 
grande tradição entre os antigos, como a leitura mostra, 
certamente porque, na vida da gente desse tempo, os 
apoios para quem viajava eram muito deficientes; mas ela 
é também das virtudes mais cristãs. É uma forma excelente 
de exercer a caridade para com o próximo. Na pessoa do 
próximo é o próprio Senhor que Se recebe.

Segunda leitura (Rom. 6, 3-4.8-11)
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo 
fomos baptizados na sua morte. Fomos sepultados com 
Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim como 
Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também 
nós vivamos uma vida nova. Se morremos com Cristo, 
acreditamos que também com Ele viveremos; sabendo 
que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode 
morrer; a morte já não tem domínio sobre Ele. Porque na 
morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma 
vez para sempre; mas a sua vida, é uma vida para Deus. 
Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado 
e vivos para Deus, em Cristo Jesus.

Comentário
Esta passagem dá-nos a doutrina fundamental sobre o 
Baptismo. Ele é o sacramento que nos faz participar no 
sentido profundo da morte e ressurreição de Cristo. Por 
isso, o baptizado torna-se membro de Cristo ressuscitado, 
o que faz com que a sua vida seja uma vida nova para 
Deus, uma vez que morreu para tudo o que é do pecado.

Leitura do Evangelho (Mt. 10, 37-42)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Quem 
ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não é digno de 
Mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim, 
não é digno de Mim. Quem não toma a sua cruz para Me 
seguir, não é digno de Mim. Quem encontrar a sua vida há-
de perdê-la; e quem perder a sua vida por minha causa, há-
de encontrá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem 
Me recebe, recebe Aquele que Me enviou. Quem recebe 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 02.Jul | Igrega do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 04.Jul | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 05.Jul | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h30)

:: 06.Jul | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

:: 08.Jul | Fátima - Peregrinação Diocesana a Fátima 
(das 10h00 às 17h00)

:: 08.Jul | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 08.Jul | Salão Paroquial - Reunião de Preparação de 
Baptismos (19h00)

:: 09.Jul | Plenário do Conselho Pastoral Paroquial (das 
10h30 às 19h00)

:: 09.Jul | Igreja de São Tiago, Coimbra - Paróquia em 
Adoração pelas Vocações (das 16h00 às 18h00)

App Paróquia de Pombal
Não deixe de descarregar para o seu smartphone

Disponível para Android, iOS e Windows

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral

um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de 
profeta; e quem recebe um justo por ele ser justo, receberá 
a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que 
seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por 
ele ser meu discípulo, em verdade vos digo: Não perderá 
a sua recompensa».

Comentário
A vida cristã é, ao mesmo tempo, renúncia e conquista, 
perder e ganhar, como o foi para Jesus, que morreu, 
dando a vida, mas a ganhou ressuscitando. Esta atitude 
de não fazer dos seus interesses o primeiro critério de bem 
manifesta-se particularmente na atenção que se despende 
em favor dos irmãos, pois sabemos que, acolhendo-os, 
acolhemos ao Senhor.


