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Uma ponte,
uma passagem

Ao chegar a esta festa da 
Páscoa, a nossa Festa, tento 
parar-me a pensar e tento 
acolher este mistério de 
vida que tão plenamente me 
ultrapassa. E vem-me à ideia uma letra de uma 
música que em tempos escrevi e que aqui partilho, 
em jeito de prosa: “Se te disser tudo o que tu deves 
fazer, nada terás a fazer, a descobrir. Vale mais viver 
sempre a caminhar, só porque tudo ganha força e 
luz se tu lutas por aquilo que queres ser. Ser... ser 
mais, ser alguém que busca uma ponte para ser 
feliz. Ser... ser mais, porque há pontes que abrem 
caminhos para tu viveres. Se me disseres que a 
vida nem sempre sorri e que, ao buscar, te magoas, 
cais, é difícil, mesmo assim tu vais perceber que é 
bom procurar as razões para viver, as razões que 
mostram o que queres ser. Ser... ser alguém que 
busca uma ponte para ser feliz, porque há pontes 
que abrem caminhos para tu viveres.”
As pontes abrem passagens, unem margens, 
fazem-nos chegar mais longe, mais além. A 
Páscoa é a nossa ponte, a nossa passagem para 
chegarmos ao lugar da verdade, da felicidade 
suprema e eterna, mais além e muito mais longe, 
eternamente mais longe. A Páscoa é a nossa 
passagem para a vida que não se esgota. É a 
ponte que abre o caminho para vivermos. Jesus 
Cristo privou-Se de Si próprio, aniquilou-Se por 
completo, deu tudo, deu a vida e retomou-a, para 
se fazer caminho, passagem. Nunca mais haverá 
abismo, para nós, entre a nossa margem e a 
margem de Deus, porque Jesus Se fez ponte e 
passagem. Nunca mais haverá pecado que me 
impeça de viver, porque Jesus assumiu o castigo, 
o abismo, a morte que eu tinha por castigo. A vida 
venceu a morte, a ponte sobrepôs-se ao abismo, 
a reconciliação venceu o castigo. Obrigado, bom 
Jesus! Muito obrigado!
Que esta seja uma Páscoa feliz, cheia de paz, 
de entusiasmo duradoiro e cheia da vida do 
Ressuscitado, o nosso Senhor Jesus, para todos.

Pe. João Paulo Vaz
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Via Sacra da Guístola aos 
Vicentes

As comunidades de Guístola, Cumieira, 
Arroteia, Ponte de Assamaça e Vicentes 
uniram-se numa Via Sacra que ligou as 
capelas da Guístola aos Vicentes. O 
percurso, de cerca de dois quilómetros, 
foi feito por uma centena de fiéis, 
provenientes dos lugares das cinco 
Capelas organizadoras, pelo pároco João 
Paulo Vaz, presente no início da Via 
Sacra, e pelo grupo de Jovens “Passo a 
Passo”. As catorze estações do percurso 
da Paixão de Cristo foram distribuídas por 
membros das capelas e grupos corais. A 
organização não escondeu a sua alegria 
pelo facto do sol ter acompanhado o todo 
o percurso. “Depois de uma manhã de 
mau tempo tememos o pior mas, com a 
graça de Deus, fizemos a caminhada com 
temperaturas agradáveis e sem chuva”, 
disse o organizador Gilberto das Neves. No 
final do percurso, os participantes deram 
graças a Deus por ter enviado o Seu Filho 
muito amado à terra, permitindo-nos viver 
momentos de fé únicos, sentidos durante 
cada percurso de cada Via Sacra.

Casal Fernão João “queima” 
pecados
O Centro de Catequese do Casal Fernão 
João promoveu, no sábado passado, 
uma Via Sacra nocturna, seguida da 
“queima dos pecados”. Esta Via Sacra 
reuniu crianças e jovens da catequese e a 
comunidade em geral, em frente à capela 
local, e encerrou com uma cerimónia 
simbólica da “queima dos pecados” de 
cada um dos participantes, marcando 
assim o recomeço de uma vida nova. A 
cerimónia decorreu no interior da capela.
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Encontro Arciprestal de Acólitos
Os Acólitos do Arciprestado de Pombal encontraram-
se na quarta-feira passada para partilhar experiências. 
O encontro foi orientado pelo padre António Nogueira, 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

2. O entusiasmo de comunicar a fé
Surpreende-nos a entrega de Jesus na realização da 
obra que Lhe foi confiada pelo Pai: a proclamação 
da Boa Nova do Reino. Do mesmo modo nos causa 
assombro o modo como os Apóstolos e Discípulos 
cumpriram o mandato que lhes foi dado de ir pelo mundo 
inteiro e proclamar o Evangelho. Para Jesus e para os 
Apóstolos, a seriedade e entrega levaram ao martírio, a 
um testemunho que incluiu o derramamento do sangue, 
a morte. Ao longo da História da Igreja, muitos dos que 
nos precederam viveram o mandato do anúncio do 
Evangelho com grande ardor e entusiasmo, de tal modo 
que, somos herdeiros de um património espiritual de 
altíssimo valor, ao qual devemos ser fiéis a toda a prova. 
Também neste caso podemos dizer que um dos melhores 
sintomas da fé, tanto pessoal como comunitária, é o 
entusiasmo que temos de a comunicar. De facto, uma fé 
viva, que transforma a existência humana, que enche o 
coração, não pode esconder-se nem fechar-se dentro do 
peito, mas impele ao anúncio, à comunicação. Mais do 
que um mandato ou uma obrigação, torna-se um desejo 
incontido, um imperativo do coração. Como recorda 
Bento XVI, “é o amor de Cristo que enche os nossos 
corações e nos impele a evangelizar... A fé torna-nos 
fecundos, porque alarga o coração com a esperança e 
permite oferecer um testemunho que é capaz de gerar: 
de facto, abre o coração e  a mente dos ouvintes para 
acolherem o convite do Senhor e aderir à sua Palavra, 
a fim de se tornarem seus discípulos”. Dos sacerdotes, 
religiosos e leigos que se dedicam à ação evangelizadora 
nas comunidades espera-se esse entusiasmo na 
comunicação da fé tanto na liturgia, como na catequese 
ou nos grupos apostólicos, enquanto realidade que 
transforma as suas vidas; dos pais, que sentem o apelo à 
educação cristã dos seus filhos espera-se o entusiasmo 
na comunicação da fé como uma realidade que se vive 
e não como uma teoria que se ensina; dos catequistas, 
animadores de grupos de jovens, professores de 
Educação Moral e Religiosa Católicas, dos educadores 
em geral espera-se um compromisso interior com o 
Senhor, que os enviou a falar e a testemunhar algo 
de novo e diferente do que proclama o mundo. Sem 
esta alegria e este entusiasmo, fica comprometido o 
mandato do Senhor e não se cumpre o seu desejo de 
evangelizar o mundo. Não bastam as palavras, é precisa 
uma verdadeira paixão, como nos disse o Papa, em 
Fátima: “O apelo corajoso e integral aos princípios é 
essencial e indispensável; todavia, a mera enunciação 
da mensagem não chega ao mais fundo do coração da 
pessoa, não toca a sua liberdade, não muda a sua vida. 
Aquilo que fascina é sobretudo o encontro com pessoas 
crentes que, pela sua fé, atraem para a graça de Cristo 
dando testemunho dele”.  O Ano da Fé será ganho, 
também, se nele conseguirmos a graça do entusiasmo 
em ordem à comunicação da fé, tanto na realização das 
ações já habituais na comunidade cristã, na escola ou 
na família, como nas ações que procuraremos criar em 
ordem a suprir algumas lacunas existentes no âmbito da 
pastoral da fé.

(continua no próximo número)

Breves da Catequese
No dia 7 de Abril, as crianças do 3º ano da catequese, 
de toda a paróquia, que ainda não foram baptizadas 
irão receber o Sacramento do Baptismo, numa 
celebração da Eucaristia presidida pelo pároco João 
Paulo Vaz, pelas 9h00, na Igreja Matriz.
No dia 13 de Abril, no Salão Paroquial, pelas 10h30, 
teremos a preparação da Primeira Comunhão de 
todas as crianças da paróquia e, no dia seguinte, 
na Expocentro, pelas 10h30, a Festa da Primeira 
Comunhão.

pároco da Ilha, Guia e 
Mata Mourisca e pelo 
padre Manuel Nobre, 
pároco de Abiúl, Vila 
Cã e Almoster. Os 
Acólitos das paróquias 
de Almoster (concelho 
de Alvaiázere), Abiúl, 
Vila Cã, Pombal, 
Almagreira, Santiago de Litém, Ilha e Mata Mourisca 
(as paróquias que estiveram representadas) foram 
recebidos na Igreja Matriz onde ouviram algumas 
recomendações sobre a postura que devem assumir 
quando se apresentam no Altar. De seguida, dirigiram-
se ao salão paroquial, para a partilha de experiências.
O Encontro Arciprestal foi antecedido de um encontro 
dos Acólitos da Paróquia de Pombal, organizado 

pela responsável 
do grupo Conceição 
Gaspar e pelo padre 
João Paulo Vaz. 
Durante dois dias, 
trinta e um jovens e 
adolescentes vive-
ram experiências di-

ferentes e conheceram melhor os seus companheiros 
de serviço do Altar da Eucaristia. Conceição Gaspar, 
Ivan Mota e David Silva recordam momentos de 
“fortalecimento da fé e da amizade entre todos e com 
Jesus Cristo”. Os jovens acolheram bem e colaboraram 
nas actividades propostas pelo pároco e admitiram que 
ficaram mais próximos uns dos outros. Para o futuro, 
quem sabe… repetir a experiência.
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Jovens vivem a Fé… e participam na celebração do Domingo de Ramos

Conferência distribuiu ramos
A Conferência de S. Vicente de Paulo de Pombal distribuiu ramos pela 
comunidade que participou na celebração da Bênção dos Ramos, no 
domingo passado. Os ramos foram vendidos por um valor simbólico de euro 
e meio e as receitas revertem a favor das famílias carenciadas do concelho 
apoiadas pelos vicentinos de Pombal. O Domingo de Ramos soleniza a 
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus fez questão de entrar na 

cidade montado num jumentinho que nunca alguém o tivesse montado. 
Isso significa que seria de uso especial e exclusivo de um Rei, mesmo que 
Jesus o devolvesse. Os discípulos que O acompanhavam colocaram as suas 
capas para Jesus se sentar e, toda a multidão que assistia deitava as suas 
vestes no chão, ramos de árvores e flores que tinham cortado nos campos. 
Seguindo o exemplo que Cristo nos deixou, a Conferência S. Vicente de 
Paulo procura ajudar os mais pobres e desfavorecidos. 

“Tenho de viver a fé, para aqueles que me rodeiam 
perceberem como é bom sentir o Amor de Cristo 
por nós”. O testemunho é da responsabilidade de 
uma jovem de Penela que participou na celebração 
do Dia Mundial da Juventude, tradicionalmente no 
Domingo de Ramos. O Secretariado Diocesano da 
Pastoral Juvenil de Coimbra dividiu os encontros 
deste dia, cabendo ao Arciprestado e à Paróquia 
de Pombal o acolhimento dos jovens da Região 
Sul da Diocese de Coimbra. Durante dois dias, 

os cerca de 150 
p a r t i c i p a n t e s 
partilharam entre 
si experiências 
que falam da 
sua Fé em Cristo 
e renovaram 
as forças para 

continuar a “fazer discípulos em todas as nações”.
Os jovens foram convidados a fazer várias 
actividades, como exteriorizar os seus sentimentos 
através da pintura, testemunhos orais e escritos 
e, ainda, imagine-se, a caminharem pelas ruas 
da cidade de Pombal a professarem a sua fé com 
cânticos e mensagens de “Boa Nova”. “Temos uma 
vida em comunidade e os nossos actos dizem 
mais do que as nossas palavras”, disse um jovem 
de Ansião durante a caminhada nocturna que se 
realizou no sábado. A despedida foi “abençoada 
por S. Pedro”, que decidiu presentear os jovens 

e a comunidade com umas 
gotinhas de chuva durante 
a cerimónia da bênção dos 
Ramos. Mesmo assim, 
ninguém arredou pé do Jardim 
Municipal enquanto os seus 
ramos não foram benzidos 
pelo presidente da celebração, 
o padre João Paulo Vaz. 
Depois da Eucaristia, os 
jovens ouviram, mais uma 

vez, na voz do padre, palavras de incentivo ao 
seu trabalho de “anunciadores da Fé em Cristo”; 
despediram-se numa cerimónia emotiva e fizeram 
votos de regressarem com mais força e coragem 
para manter sempre acesa a chama que ilumina 
a sua fé.
A celebração eucarística do Domingo de Ramos, 
que estava prevista 
para o largo da 
Igreja Matriz, 
realizou-se na 
Igreja do Cardal, 
devido ao mau 
tempo. A maior 
Igreja da paróquia 
acabou por ser 
pequena para acolher todos aqueles que quiseram 
celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 
para morrer na cruz.

Turquia 2013
Peregrinação à Turquia -  "Passos de São Paulo"

Acompanhada pelo Padre João Paulo Vaz, pároco de Pombal.
21 a 28 de Agosto de 2013.

O prazo de inscrição será até final do mês de Abril. O programa com todas as informações e 
ficha de inscrição necessárias poderão ser obtidos no Cartório de Pombal.
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31 de Março de 2013
Domingo de Páscoa C

Primeira leitura (Act. 5, 12-16)
Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-se muitos 
milagres e prodígios entre o povo. (...) Uma multidão 
cada vez maior de homens e mulheres aderia ao 
Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes 
para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em 
catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos 
a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades 
vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, 
trazendo enfermos e atormentados por espíritos 
impuros e todos eram curados.

Comentário
Uma das características mais salientes da comunidade 
primitiva era o poder de realizar milagres, que os Apóstolos 
tinham e pelos quais a presença de Jesus Ressuscitado 
se impunha duma forma sensível. Era d’Ele que lhes vinha 
esse poder. Mas não era apenas graças a estes prodígios 
que o número de crentes aumentava. A Igreja crescia 
ainda mais, graças à acção, que os Apóstolos exerciam 
sobre os corações, com o dom do Espírito Santo.

Segunda leitura (Ap. 1, 9-11a.12-13.17-19)
Eu, João, (...) fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de 
mim uma voz forte (...). Ao voltar-me, vi (...) alguém 
semelhante a um filho do homem, vestido com uma 
longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. 
Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele 
poisou a mão direita sobre mim e disse-me: «Não 
temas. Eu sou o Primeiro e o Último, o que vive. Estive 
morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos séculos (...)

Comentário
A fé dos cristãos da Ásia Menor estava exposta a sérios 
perigos. Ao golpe da perseguição vinha juntar-se a ameaça 
de erros doutrinais. Desejando confortar os seus irmãos, 
o Apóstolo S. João dirige-se-lhes, para lhes garantir que 
Cristo Ressuscitado, vencedor da morte, está presente nas 
comunidades cristãs que vivem d’Ele e a Igreja triunfará.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-31)
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz 
esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos 
e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria 
ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A 
paz esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre 

eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a 
quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; 
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava 
com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros 
discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, 
se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no 
seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam 
os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio 
Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no 
meio deles e disse: «A paz esteja convosco». Depois 
disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas 
mãos; aproxima a tua mão e mete-a no meu lado; e 
não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe Jesus: 
«Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam 
sem terem visto». (...)

Comentário
À semelhança de Tomé, muitas vezes, na nossa vida 
nos deixamos dominar pelo desânimo, chegando 
mesmo a afastarmo-nos dos irmãos. Se acreditássemos, 
verdadeiramente, na Ressurreição, a nossa existência 
estaria marcada por essa consoladora realidade. A alegria 
pascal seria uma constante, em todos os momentos; 
a união na Igreja seria mais autêntica, mais forte; e as 
relações entre os crentes seriam inspiradas pelo desejo de 
tudo condividirmos com aqueles que receberam a mesma 
vida nova, a vida de Cristo Ressuscitado.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 05.Mar | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 06.Mar | Igreja Matriz - Encontro de Preparação para 
o Baptismo das crianças do 3º ano não baptizadas 
(14h00)

:: 06.Mar | Centro Paroquial - Reunião do Grupo 
Leitores (18h30)

:: 06.Mar | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h30)

:: 06.Mar | Igreja do Cardal - Eucaristia dominical 
vespertina (21h00) (NOVO HORÁRIO)

:: 07.Mar | Igreja Matriz - Baptismo das crianças do 3º 
ano não baptizadas (09h00)

:: 07.Mar | Arroteia, Carvalhais, Casal Fernão João, 
Crespos, Mendes, Ranha de Baixo, Valdeira - Visita 
Pascal (a partir das 09h00)

:: 07.Mar | Charneca, Santorum, Travasso - Visita 
Pascal (a partir das 10h00)

:: 07.Mar | Capela da Ponte - Eucaristia da Festa de 
São João de Deus (14h00)

APOIOS


