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E aqui estamos...

Desde o princípio da Quares-
ma, o cristão prepara-se, 
com obras, gestos, atitudes 
e palavras de penitência e 
caridade, para celebrar o 
Mistério Pascal. O Domingo 
de Ramos na Paixão do Senhor dá início a essa 
celebração. Unidos a toda a Igreja, estamos prontos 
(ou assim deveria ser...) para celebrar a Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus. Hoje recordamos a 
Sua entrada triunfal em Jerusalém, que aconteceu 
precisamente para realizar este mistério da Sua 
morte e ressurreição. Recordamos, com fé, esta 
entrada triunfal na cidade santa e acompanhamos 
o Senhor, participando na Sua cruz e esperando 
merecermos ter parte na Sua ressurreição.
E aqui estamos nós... Qual é o meu percurso neste 
mistério? Durante todo este processo misterioso, 
onde me revejo mais? A minha presença e vivência 
pode ir da aclamação à condenação... Muitos 
dos que aclamaram Jesus, na Sua entrada em 
Jerusalém, como “o que vem em nome do Senhor” 
logo a seguir pediam a Sua morte, como se de 
um infame malfeitor se tratasse, e O trocavam 
por Barrabás. A natureza humana está cheia de 
contradições e incoerências. Mas seremos nós 
assim tão inconstantes e inseguros, tão desprovidos 
da sabedoria que nos ensina e nos faz ser justos 
e autênticos? Por que é que aqueles homens e 
mulheres mudaram tão de repente de postura? Por 
que é que, no nosso quotidiano, tão de repente, 
numa questão de poucos dias, nós mudamos de 
postura e de pensar? Seremos assim tão fracos 
que não consigamos ver a verdade e nos deixemos 
orientar só pelas “pequenas e falsas verdades”? E 
a resposta é tão simplesmente esta: só quem ama 
verdadeiramente consegue ver a verdade e ser 
fiel à verdade. Em que é que mudou a postura de 
Jesus, desde a entrada em Jerusalém até à morte 
no Calvário? Em nada. Amou do princípio ao fim. 
E por isso teve aquele fim. Nesta Páscoa, qual é a 
minha verdade, qual a medida do meu amor? Qual 
o meu lugar neste Mistério Pascal que vou celebrar? 
E qual o lugar de Cristo no meu coração?

Pe. João Paulo Vaz
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Catequese colaborou com a 
Via Sacra

Os catequizan-
dos orientados 
pela catequista 
Helena Maximino 
colaboraram na 

orientação da última Via Sacra desta 
Quaresma dinamizada pelo grupo de 
Leitores, na Igreja do Cardal. Os jovens 
participaram activamente na leitura dos 
vários passos de Cristo até ao Calvário 
e seguiram a “cruz” durante o percurso 
que compõe as catorze estações da 
Via Sacra. Esta oração, tão própria 
da Quaresma, 
foi dinamizada 
todos os domin-
gos antes da 
celebração das 
11H00 na Igreja 
do Cardal.

Inserida no conjunto de propos-
tas para o Ano da Fé, vai realizar-se uma 
peregrinação intitulada "Passos de São 
Paulo", à Turquia, acompanhada pelo Padre 
João Paulo Vaz, pároco de Pombal. Esta 
peregrinação realizar-se-á de 21 a 28 de 
Agosto de 2013 e será, sem dúvida e para 
os que conseguirem fazer esta experiência, 
um momento forte de aprofundamento da fé, 
em lugares maravilhosos que nos falam de 
cristandade. Serão sete dias de maravilhosas 
visitas a lugares únicos, como a Santa Sofia, 
em Istambul, ou a Capadócia, em pleno 
coração da Turquia, tendo sido considerado, 
em 1985, Património Mundial da Unesco. 
Igrejas rupestres decoradas de frescos e 
pinturas bíblicas, ruínas históricas e piscinas 
termais serão alguns dos locais a visitar. O 
prazo de inscrição será até final do mês de 
Abril. O programa e todas as informações e 
ficha de inscrição necessárias poderão ser 
obtidos no Cartório de Pombal.
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Passo a Passo animou idosos no Dia 
do Pai
O grupo de jovens “Passo a Passo” celebrou o dia 
de S. José, tradicionalmente conhecido por Dia do 
Pai, num lar de idosos em Santiago de Litém. O 
grupo deslocou-se ao Centro de Dia e Lar João 
Costa da Fonseca, a convite da presidente da 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

“A Alegria de crer e
o entusiasmo de comunicar a fé”

1. A alegria de crer
Um dos melhores sintomas da fé é a alegria dos 
crentes. Maria encheu-se de alegria ao ouvir o anúncio 
do Anjo Gabriel, Isabel estremeceu no encontro com 
o Salvador, os que ouviram as palavras de Jesus e 
por Ele foram curados ou perdoados sentiram-se 
fora de si, na alegria do contato com o Filho de Deus. 
Razão tem o Apóstolo para incentivar os cristãos, 
na Epístola aos Filipenses: “Alegrai-vos sempre no 
Senhor!” (Fl 4, 4). No meio de todas as dores e penas 
da vida, quem crê em Jesus Cristo Ressuscitado tem 
razões para se alegrar interiormente, por conhecer 
já, na esperança, o futuro que o espera: todo o luto, 
sofrimento e morte passarão e chegará a glória que 
Deus preparou para os seus filhos (cf. Ap 21, 4). A 
alegria cristã baseia-se na esperança que nasce 
do mistério pascal de Jesus Cristo, Aquele que 
passou pela morte, mas ressuscitou para a glória e 
nos abriu as portas da vida eterna. Apesar destes 
pressupostos da teologia, nem sempre a vida cristã 
foi encarada como um caminho de esperança e 
de alegria. Frequentemente se acentuaram outras 
dimensões que deixaram esta realidade na sombra: 
a resignação enquanto aceitação passiva da cruz, 
as obrigações pesadas provenientes da imposição 
dos mandamentos e preceitos, o caráter inevitável 
de muitos acontecimentos causadores do sofrimento 
humano. Sem negar a cruz de Cristo e as cruzes 
humanas, precisamos de descobrir e viver a alegria 
de crer, a paz interior que nos vem do encontro 
pessoal com Cristo, a sensação de plenitude que 
nos dá uma vida vivida na comunhão com Deus e 
no amor aos irmãos, a felicidade da vida comunitária 
nas suas mais variadas realizações e sempre sinal 
do amor de Deus. Quem já alguma vez entrou 
em profundidade na oração cristã, tanto pessoal 
como comunitária, se abeirou do sacramento da 
reconciliação e sentiu a força da misericórdia e 
do perdão de Deus, participou na grandeza da 
celebração eucarística ou viveu em profundidade 
os outros sacramentos, percebeu o que é a alegria 
de crer. Do mesmo modo, quem já se entregou a si 
mesmo na vivência do amor familiar, na abertura ao 
próximo, no cumprimento fiel dos seus deveres ou 
na solidariedade e fraternidade por amor a Cristo, 
percebeu  o que é a alegria de crer. O grande 
desafio que Deus nos faz consiste em entregarmos 
a nossa vida a Cristo, com alegrias e dores, e em 
nos alegrarmos com isso. Por sua vez, a Igreja é 
chamada a ser a comunidade dos que, apesar de 
tudo o que se passa no mundo, testemunham a 
alegria de conhecer Deus e de O amar na pessoa 
dos irmãos. O Ano da Fé será ganho se nele 
conseguirmos a graça de crer no Senhor Jesus 
Cristo como nossa alegria e salvação.

(continua no próximo número)

direcção, Irene 
Benzinho. Os jovens 
foram recebidos 
por um grupo de 30 
idosos das valências 
de lar e centro de 
dia. Durante duas 
horas, o responsável 
do grupo, Ricardo 

Silva, e os “companheiros” transmitiram a boa 
disposição e animação que caraterizam o “Passo a 
Passo”: Conversaram com os idosos, distribuíram 
beijos, cantaram e dançaram ao som das músicas 
do cavaquinho da jovem Joana e das violas do 
Ricardo e do Diogo.
A animação dos 
jovens também vai 
chegar à cidade de 
Pombal, durante o 
Tríduo Pascal, numa 
iniciativa designada 
de “Páscoa Mis-
sionária”. As activi-
dades estão a ser acompanhadas pelo padre 
João Paulo Vaz e contam com a colaboração dos 
missionários da “Verbum Dei”, a quem o grupo está 
ligado. Por isso… prepare-se, porque esta Páscoa 
irá receber um colorido diferente. Quebre as 
amarras que ainda o predem ao pecado, converta-
se e entre nesta grande festa, participando nas 
várias celebrações preparadas para este período 
(ver avisos).

Domingo de Páscoa 

Transmissão da Missa do Domingo de Páscoa
na RÁDIO CARDAL - 87.6 FM,

às 11H00, a partir da Igreja do Cardal.

Páscoa Missionária 2013

“Aposta na Fé-licidade”
Um Tríduo Pascal diferente,

mais missionário
e cheio de Jesus Cristo



e
         Luz

Esperança24 Março 2013

Conferência S. Vicente de Paulo tem novos dirigentes

CELEBRAÇÕES DA SEMANA 
SANTA

:: Quinta-feira Santa | 21h00 | Igreja Matriz
   CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR

:: Sexta-feira Santa | 15h00 | Igreja Martiz
   CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR

:: Sexta-feira Santa | 21h00 | Igreja do Cardal
   VIA-SACRA (pública, até à Sra. de Belém)

:: Sábado Santo | 22h00 | Igreja do Cardal
   VIGÍLIA PASCAL NA NOITE SANTA

Os novos órgãos sociais da Conferência de S. 
Vicente de Paulo de Pombal foram empossados 
das suas novas funções, no 
sábado passado, durante uma 
assembleia geral da instituição, 
na sala multiusos da Biblioteca 
Municipal. As alterações são 
significativas com a entrada 
para a vice-presidência de 
Fernanda Manuela Carboneto. 
O presidente, que se manteve 
em funções, Luís Silva, 
esclareceu que a escolha da 
nova vice-presidente “é mais do que justa, porque 
é ela que acolhe as pessoas que pedem ajuda à 
instituição”. E será esse trabalho que Fernanda 
Manuela Carboneto irá continuar a fazer, segundo 
as orientações que foram dadas pelo presidente.
Para segunda vice-presidente mantêm-se a 
assistente social Vânia Gaspar. A tesouraria 
manteve-se nas mãos de Sónia Carrasqueira, 

que “trata dos números e mantém os registos em 
ordem”. Para segundo tesoureiro foi convidado 

Manuel Mendes Fernandes. 
O trabalho de secretaria será 
continuado por Ângela Marques, 
que no sábado passado passou 
a contar com a colaboração 
de Helena Maximino. A lista 
apresentada por Luís Silva foi 
aprovada por unanimidade, 
assim como a proposta de um 
reconhecimento aos dirigentes 
cessantes. Na mesma tarde 

de sábado, foram apresentadas as contas do ano 
anterior e, segundo Sónia Carrasqueira, o ano 
fechou com um saldo positivo.
A nova direcção já começou a trabalhar e prepara-
se para efectuar acções de angariação de fundos, 
nomeadamente, a tradicional “banca” durante as 
próximas festas do Bodo.

A Associação da 
Estrada recuperou, 
há quatro anos, a 
velha tradição do 
Cantar das Almas. 

Associação da Estrada “recupera” 
Cantar das Almas
“Nós havemos de dar contas àquele estreito lugar”

Um grupo de homens, orientado pelo “pastor” 
Manuel Ferreira, levaram o cântico aos lugares de 
Estrada, Carrascos, Aldeia dos Anjos, Escoural, 
Santorum, Souto, Vale das Quintas e Granja. 
O grupo foi formado com homens dos referidos 
lugares e era composto por dezoito elementos, 
tendo o mais velho quase sessenta anos e o mais 
novo dezassete.
Os cantores foram muito bem recebidos pela 
população em geral, até porque a oração cantada 
tem muito a ver com o nosso fim, com o que nos 
aguarda.
Este cantar, que se faz de porta em porta, tem 
como principal objectivo rezar ao Senhor pelas 
Almas do Purgatório e angariar fundos para “pagar 
as missas” por essas mesmas almas.
Os donativos recebidos destinam-se às capelas 
de Estrada, Santorum e à nossa “igreja mãe” de 
Pombal.

O pastor do grupo, Manuel Ferreira

Via Sacra nas ruas da Charneca
No passado domingo, realizou-se a Via Sacra na 
Charneca, organizada pelas catequistas e com 
o apoio da Comissão da Capela. Ela percorreu 
algumas ruas do lugar, assinalando a mensagem 
que nos é transmitida pelos passos de Cristo até 
ao Calvário e ajudando a rezar e a unirmo-nos 
mais a Cristo neste tempo da Quaresma. A Via 

Sacra contou com 
a presença dos 
catequizandos dos 
vários anos e da 
comunidade em geral.
 

António Venâncio
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24 de Março de 2013
Domingo de Ramos

Primeira leitura (Is. 50, 4-7)
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, 
para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos 
que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta 
os meus ouvidos, para eu escutar, como escutam os 
discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e 
eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as 
costas àqueles que me batiam e a face aos que me 
arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que 
me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio 
em meu auxílio, e, por isso, não fiquei envergonhado; 
tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não 
ficarei desiludido.

Comentário
Esta leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo do 
Senhor”. Este Servo revela-se plenamente em Jesus, na 
sua Paixão: Ele escuta a palavra do Pai e responde-lhe 
cheio de confiança, oferecendo-Se, em obediência total, 
pela salvação dos homens.

Segunda leitura (Filip. 2, 6-11)
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu 
da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si 
próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se 
semelhante aos homens. Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, para que 
ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra 
e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus 
Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

Comentário
Esta leitura é também um cântico, mas agora do Novo 
Testamento, muito provavelmente em uso nas primitivas 
comunidades cristãs. Nele é celebrado o Mistério Pascal: 
Cristo fez-Se um de nós, obedeceu aos desígnios do Pai 
e humilhou-Se até à morte, e foi, por isso, exaltado até à 
glória de “Senhor”, que é a própria glória de Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 22, 14-23, 56)
LEITURA DA PAIXÃO

Comentário
São Lucas é evangelista especialmente culto, pois 
que, segundo a tradição, era médico, e muito atento a 
circunstâncias mais significativas da sensibilidade dos 
participantes da Paixão do Senhor, como na referência 
às mulheres que desde a Galileia O tinham acompanhado 

e Lhe saíram ao encontro no caminho do Calvário e O 
seguiram até à hora da sua morte; é ele o único que refere 
o suor de sangue na agonia de Jesus, como também a 
oração do bom ladrão na cruz e o perdão que em resposta 
o Senhor lhe oferece. Ele é, de facto, o evangelista da 
misericórdia de Jesus.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 24.Mar | Capela da Guístola - Via Sacra pública, até à 
Capela dos Vicentes (15h00)

:: 24.Mar | Campelo - Início do Encontro dos Acólitos 
(17h00)

:: 26.Mar | Capela da Valdeira - Confissões (19h00)

:: 27.Mar | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de 
Acólitos (10h00 às 17h00)

:: 27.Mar | Capela dos Vicentes - Confissões (19h00)

:: 28.Mar | Sé Nova, Coimbra - Missa Crismal com o
Sr. Bispo (10h30)

:: 28.Mar | Salão Paroquial - Início da Páscoa 
Missionária e acolhimento dos jovens (16h00)

Quinta e sexta-feira não haverá a habitual 
celebração da Eucaristia na Igreja do Cardal

TRÍDUO PASCAL
:: 28.Mar | Igreja Matriz
- Missa da Ceia do Senhor, com o Lava-Pés (21h00)
- Adoração ao Santíssimo individual (22h30)
- Adoração ao Santíssimo comunitária (23h00)

:: 29.Mar | Igreja Matriz
- Celebração da Paixão do Senhor, com a Adoração da 
Cruz (15h00)

:: 29.Mar | Igreja do Cardal
- Via Sacra pública, até à Capela da Sra. de Belém 
(21h00)

:: 30.Mar | Igreja do Cardal
- Vigília Pascal (22h00)

A HORA MUDA NESTA NOITE. OS RELÓGIOS 
DEVEM SER ADIANTADOS UMA HORA

:: 31.Mar | Igreja Matriz e Igreja do Cardal - Eucaristia 
da Páscoa da Ressurreição do Senhor (09h00 e 11h00)

:: 31.Mar | Guístola, Cumieira, Vicentes, Pinheirinho 
- Visita Pascal (a partir das 09h00)

:: 31.Mar | Barrocal, Casalinho, Mouriscas, Barrocas, 
Melga, Flandes, Fonte Nova, Ponte da Assamaça, 
Estrada, Redondos, Carregueiro - Visita Pascal (a partir 
das 10h00)

APOIOS


