
crianças nas celebrações; a 
postura dos catequistas 
em relação aos cromos; 
a proposta de festa para 
o 3º ano de catequese, 
a Festa da Luz, que se 
fará no 1º período; a im-
portância das Festas da 
Catequese, de todos os anos, como forma de chegar-
mos até Deus, mais do que simples momentos de 
festa, sem mais; a importância de se celebrarem estas 
festas em comunidade, uma vez que em alguns Cen-
tros já não há crianças ou são muito poucas; a reali-
dade de que na Paróquia o órgão de decisão máxima 
é o Conselho Pastoral e que é por lá que devem passar 
as decisões importantes; em contexto de Semana dos 
Seminários, a importância dos catequistas do 3º Sector 
no despertar vocacional dos adolescentes; convite a 
todos os catequistas a integrar o Grupo de Visitadores; 
a aproximação do Retiro do Advento, promovido pela 
Diocese; as Jornadas de Formação Permanente, no 
próximo mês de Janeiro de 2018, em Coimbra. A finali-
zar foram referidas algumas das datas importantes da 
nossa Catequese 2017-2018.

Helena Maximino

Cristo é Rei e Senhor
A solenidade de Cristo Rei consti-
tui um momento forte de contem-
plação e de glorificação da pes-
soa de Jesus, no Seu mistério e 
missão. Alegramo-nos, com toda 

a Igreja, e também nós aclamamos o Senhor como o 
nosso Rei. Na entrega da Sua vida, Ele confere pleni-
tude à nossa vida. É um mistério de amor que só se 
entende se chegamos a perceber que a verdadeira 
realeza do cristão está no serviço, na caridade assu-
mida na vida como missão. Jesus é o que mais serve, 
porque é o que mais ama. Também nós, plasmados 
à imagem do Redentor, quanto mais somos capazes 
de amar o próximo, mais experimentamos em nós 
essa realeza do serviço. E isto enriquece-nos continu-
amente e enche-nos da plenitude de Cristo, que, hoje 
e sempre, mostra ao homem a perfeição da natureza 
humana. Caminhar para a perfeição e santidade passa 
por assumir que devemos reinar no serviço por amor; 
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que devemos seguir a Cristo, que faz de nós continua-
dores da Sua missão; que devemos saborear, em cada 
momento, a maravilha de poder trazer o outro ao nosso 
coração. Celebrar a Solenidade de Cristo-Rei é cele-
brar a missão de Cristo, o Seu projecto, a Sua obra; é 
assumir a parte que todos temos nela e as implicações 
dela na nossa vida, avivando a fé e a alegria de nos 
sentirmos chamados e enviados para o mundo, para a 
sociedade de hoje, a semear e implantar os valores do 
Reino de Deus. Este Reino começa no íntimo de quem 
o acolhe, pela conversão ao amor-serviço, sempre na 
referência ao Homem Novo que é o próprio Jesus; é o 
Reino que cresce e se implanta, com atitudes novas de 
serviço e partilha, inaugurando um novo tipo de rela-
ções entre os homens, as instituições e os povos. A 
Igreja caminhará sempre em direcção a este Reino. E 
só assim será verdadeiramente Igreja de Jesus Cristo. 
Celebremos Cristo como Rei, aceitando o Seu reinado 
eterno, aceitando a glória a que nos quer associar.

No passado sábado 18 de Novembro, decorreu no 
Salão Paroquial de Pombal, a Reunião Geral de Cate-
quistas da nossa Paróquia de Pombal. Como tema ini-
cial desta reunião, foi apresentado o lema pelo qual 
se pautará a caminhada do triénio que estamos agora 
a começar: “Aproximai-vos do Senhor”. Foi salientado 
que, enquanto catequistas, devemos ter bem presente 
não só esta frase, mas também toda a primeira parte 
da 1ª Carta de S. Pedro. Não nos podemos esquecer 
da missão honrosa que nos é entregue, ao lado do pai 
e da mãe: a responsabilidade de ajudarmos a formar 
na fé. Devemos aproximar-nos, mais e mais, de Cristo, 
voltarmos a dar ao Baptismo e à Confissão o seu lugar 
importante, pelos quais reconhecemos e sentimos a 
verdadeira misericórdia de Deus. Qual é a nossa pos-
tura perante Cristo? Estamos por Ele? Só deixando e 
largando a roupa velha que nos cobre, envergando e 
aceitando sermos revestidos pela luz de Cristo, sere-
mos cristãos de verdade, capazes de nos darmos e 
entregarmos aos outros. Passando, de seguida, a 
aspetos práticos da vida catequética da Paróquia, 
foram focados assuntos como: o fundo da catequese 
e a sua gestão, efectuada pela Paróquia e Conselho 
Económico; a importância dos cromos na catequese, 
relembrando que provocou bastante a participação das 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

2º Encontro das
Catequeses da Fé do 6º Ano

No passado domingo, dia 19 de Novembro, o 6º ano 
da Catequese levou a efeito a segunda Catequese da 
Fé, “Abbá, Pai, tudo Te é possível...” (Mc 14,36). Tendo 

consciência de 
que temos um 
só Deus, em 
três Pessoas, 
formando as-
sim o mistério 
da Santíssima 
Trindade, ficá-

mos a saber que é o Filho Jesus Cristo que nos dá a 
conhecer o Pai e nos promete o Espírito Santo. Neste 
encontro, os catequizandos ficaram a conhecer me-
lhor a pessoa de Deus Pai, que é Todo-Poderoso, que 
nos ama e que o Seu 
Amor de Pai se revela 
na Sua infinita miseri-
córdia; e que também 
é Criador do Céu e da 
Terra e de todas as 
coisas visíveis e invi-
síveis: Deus Pai, que 
nos criou e tudo criou para nós. E se a nossa vida e o 
mundo em que vivemos são tesouros que recebemos 
de Deus, a nossa forma de viver deveria ser um muito 
obrigado a Deus.

Maria de Fátima Ferreira

A vontade de regressar
No passado sábado dia 18 de Novembro, cinco volun-
tários deslocaram-se de Pombal a Fátima.  A visita por 
si só ao Santuário de Fátima já seria importante. No 
entanto, o destino deles era também outro: o Centro 

João Paulo II. 
Perguntar-se-á 
o porquê de 
quatro jovens e 
uma adulta irem, 
numa tarde de 
sábado, de sol, 
para o Centro 
João Paulo II… 
Na realidade, 
só eles mesmos 

poderão responder. No entanto, poderemos dizer que 
todos eles, em grupos de catequese, já fizeram parte 
dos voluntariados organizados pela Paróquia de Pom-
bal para os seus crismandos e todos eles ficaram com 
muita vontade de voltar e passar uma tarde com os que 
lá encontraram e que os ajudaram a tornarem-se pes-
soas diferentes. Mais uma vez, estes voluntários sen-
tiram de perto o dar e receber de amor incondicional, 
o amor e carinho pelo outro. Quando, muitas vezes, 
pensamos que vamos dar, somos nós que recebemos 
tanto. Bem hajam, Benilde, Andreia, Sofia, Micael e 
Amanda Ellen.

Helena Maximino

Festa de São Martinho na Estrada
No passado domingo, dia 
19 de Novembro, a comuni-
dade da Estrada comemo-
rou o dia do seu padroeiro, 
São Martinho. Os festejos 
iniciaram pelas 09h00, com 
a arruada da Filarmónica 
Artística Pombalense. Mo-
mento alto foi a Eucaristia 
e Procissão, às 14h00, pre-
sidida pelo Sr. Padre Salva-
dor, seguindo-se uma tarde 
de convívio e animação.

Festa do S. Martinho no Travasso
No passado domingo, dia 19 de 
Novembro, celebrou-se, uma vez 
mais, a tradicional festa em honra 
de S. Martinho. Um santo gene-
roso e amigo dos pobres. A Eu-
caristia foi presidida pelo nosso 
pároco, Pe. João Paulo, que nos 
explicou a Parábola dos Talentos 
e a importância da Palavra de 
Deus, de estarmos atentos e vigi-
lantes e prepararmo-nos para a 
vinda do Senhor. Seguiu-se uma 
tarde de grande animação e con-
vívio, onde não puderam faltar as 

tradicionais castanhas e água-pé.
Fátima Lopes

Capela da Estrada exibe filme “JACINTA” 
Os responsáveis pela catequese da Capela da Es-
trada promoveram, recentemente, uma actividade 
na Aderce. A actividade consistiu na exibição de um 
filme sobre a vida de Jacinta, a mais jovem vidente 
de Fátima. Esta sessão foi muito enriquecedora, pois 
envolveu as catequistas, os catequizandos e as suas 
famílias. Na opinião da organização, este foi um mo-
mento em que ficaram um pouco mais enriquecidos, 
no que respeita à história das Aparições de Fátima. 

Em nome das catequistas, um especial agradecimento 
a todas as famílias que acompanharam esta actividade 
e também ao Presidente da ADERCE, pela disponibili-
zação do espaço.

Salete Faustino
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Reunião de Pais do 2º Sector
A Paróquia de Pombal levou a efeito, no passado dia 
29 de Outubro, na Igreja do Cardal, a reunião de pais 
do 2º Sector (4º, 5º e 6º ano da Catequese). Perante 
uma igreja repleta de pais, o Pe. João Paulo deu as 
boas vindas a todos, propondo aos presentes que in-

vocássemos o Espírito Santo para nos acompanhar 
ao longo do serão. O Pe. João Paulo centrou a sua 
explanação em dois momentos. O primeiro momento 
incidiu na temática da Escola Paroquial de Pais, uma 
proposta de seis encontros, que nos apresenta alguns 
temas que os filhos têm em cerca de 30 catequeses, 
afirmava. A Escola Paroquial de Pais não é mais do 
que proporcionar aos pais algumas ferramentas, para 
que possam acompanhar os seus filhos. Para quê a 
Escola Paroquial de Pais? Para relembrar aos pais os 
conteúdos e envolvê-los na educação cristã dos seus 
filhos. O Pe. João Paulo relembrou o compromisso 
que os pais assumiram no dia do baptismo dos seus 
filhos, que foi o de os educar na fé cristã e também 
na formação humana. A Paróquia não é mais do que 
uma escola e os pais devem sentir-se felizes em tudo 
fazer para que os seus filhos sejam boas pessoas. 
Num segundo momento, o nosso pároco focou a sua 
apresentação na centralidade da fé cristã, afirmando 
que a fé exige uma decisão: ser ou não ser. A fé dos 
cristãos terá de ser uma fé pessoal e comunitária (sou 
cristão, mas não sou cristão sozinho). O coração da fé 
não é um objecto ou doutrina, mas uma Pessoa viva, 
que provoca e inquieta, que é comunhão e oferta. A 
catequese é sempre cristológica. Jesus é um amigo 
que sou chamado a conhecer. Se falamos de fé cristã, 
falamos de Jesus Cristo. Não estamos com Ele fisica-
mente, mas estamos com Ele na nossa intimidade e 
interioridade. Conhecer a Deus significa conhecer os 
outros. “Para eu conhecer o amor de Deus por mim, 
basta olhar para os vossos filhos”, salientava o P. João 
Paulo. Os pais têm a experiencia da perfeição do amor. 
O amor que vivemos vem de Deus. A catequese é im-
portante (formação), mas é preciso experimentar o que 
se escuta e aprende na catequese, na participação 
dos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. O nosso 
pároco, a terminar, afirmava: “o mais importante são 
os vossos filhos e tudo está ao serviço deles – pais, 
catequistas e pároco”.

Helena Cabral

Se tenho Cultura e Ciência,
para quê a Religião?
Este foi o tema da primei-
ra palestra deste ano para 
os catequizandos dos 8º, 
9º e 10º anos de Cateque-
se. A palestra foi dirigida 
pelo professor João Paiva 
e realizou-se no dia 17 de 
Novembro, no Teatro-Cine 
de Pombal. O palestrante 
destacou a importância da 
religião na vida humana e 
a interligação que a mesma 
tem com a ciência e a cultura. A ciência tenta afastar-
se o mais possível do erro. Por outro lado, a religião 
pretende encontrar o sentido da vida. Entre estes dois 
temas, existe também alguma incompatibilidade. Por 
exemplo, quando falamos de milagres, os mesmos não 
se explicam pelas leis naturais e não importa se é expli-
cado pela ciência ou não. O que importa é o simbolis-
mo que o mesmo representa no momento. Já nas ora-
ções de petições, apenas pedimos “quando estamos 
aflitos”… Quando oramos, temos de ser bondosos e 

justos. Deus não é um “tapa-buracos” da ciência. Deus 
não explica aquilo para que a ciência não tem resposta. 
Se assim fosse, quanto mais ciência houvesse menos 
Deus existia. Um dos temas também abordados foi o 
valor da crença e da fé e a forma como é sentida, pois 
“a religião é uma experiência de mãos” (de “tacto”) e só 
quem a prova sabe o quanto é bom vivê-la”. Salientou 
também a importância do Amor, pois “Deus só pode o 
que o Amor pode”. A Palestra terminou com a partilha 
de opiniões da comunidade presente na plateia.

Bruna Gonçalves e Rita Martins

“Aproximai-vos do Senhor!”
(1 Pd. 2, 4)

2017-2020
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Primeira leitura (Ez. 34, 11-12.15-17)
Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio irei em busca 
das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las. Como o 
pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das 
ovelhas que andavam tresmalhadas, assim Eu guardarei 
as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em 
que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu 
apascentarei as minhas ovelhas, Eu as levarei a repousar, 
diz o Senhor Deus. Hei-de procurar a que anda perdida 
e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que 
estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e 
velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de apascentá-las com 
justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor 
Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre 
carneiros e cabritos».

Comentário
A figura do Bom Pastor, que se desenha neste oráculo 
dirigido contra os reis israelitas, maus pastores, nos 
tempos que antecederam o Exílio, corresponde a um título 
real. Cristo aplicou a Si mesmo este título de Bom Pastor. 
Ele veio ao encontro do seu Povo, para cuidar dele e o 
conduzir à felicidade. Dizer de Cristo que Ele é Rei é outra 
maneira de O designar como o Pastor do povo de Deus.

Segunda leitura (1 Cor. 15, 20-26.28)
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos 
que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, 
também por um homem veio a ressurreição dos mortos; 
porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, 
assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. 
(...) É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos 
os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a 
ser aniquilado é a morte. Quando todas as coisas Lhe 
forem submetidas, então também o próprio Filho Se há-de 
submeter Àquele que Lhe submeteu todas as coisas, para 
que Deus seja tudo em todos.

Comentário
Ressuscitado de entre os mortos, o primeiro entre todos, 
Cristo, no final dos tempos, tendo submetido a Si todas as 
coisas criadas, entregará o seu reino ao Pai. E nós, que 
pertencemos a Cristo, ressuscitados com Ele, também 
tomaremos parte no seu triunfo total e no seu reino de 
glória.

Leitura do Evangelho (Mt. 25, 31-46)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando 
o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus 
Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações 
se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, 
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará 
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, 
benditos de meu Pai; recebei como herança o reino que 
vos está preparado desde a criação do mundo. Porque 
tive fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-
Me de beber; era peregrino e Me recolhestes; não tinha 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 27.Nov | Centro Paroquial - Encontro do Caminho 
Neocatecumenal (21h30)

:: 28.Nov | Lar da Misericórdia - Eucarista (16h00)

:: 28.Nov | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoal (19h15)

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

:: 29.Nov | Salão Paroquial - Formação Bíblica (21h00)

:: 30.Nov | Centro Paroquial - Reunião da Equipa Alpha 
(21h00)

:: 02.Dez | Igreja do Cardal - Preparação da Festa da 
Palavra do 4º Ano (15h00)

:: 02.Dez | Centro Paroquial - Reunião da Equipa da 
Pastoral da Oração (17h30)

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

:: 03.Dez | Igreja do Cardal - Festa da Palavra do 4º 
Ano (10h30)

:: 03.Dez | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Advento 
(17h00)

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

roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; 
estava na prisão e fostes ver-Me’. (...) ‘Em verdade vos 
digo: Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então aos que 
estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus 
anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive 
sede e não Me destes de beber; era peregrino e não Me 
recolhestes; estava sem roupa e não Me vestistes; estive 
doente e na prisão e não Me fostes visitar’. (..) ‘Em verdade 
vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos 
meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o deixastes 
de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os justos para 
a vida eterna».

Comentário
Jesus retoma nesta leitura a mesma imagem atribuída a 
Deus na primeira leitura, a imagem do pastor. O julgamento 
que se propõe fazer será a libertação final de todos os que 
foram salvos pelo seu Sangue derramado na Cruz, para 
com Ele se sentarem no seu trono glorioso, se, neste 
mundo, tiverem seguido os passos do seu Pastor.


