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Esperança

Uma Páscoa de 
esperança(s)

Deus deve sorrir muito quando 
nos sentimos bem e felizes! 
Esta bem podia ser uma 
exclamação de cada um de 
nós, após as celebrações 
deste Tríduo Pascal. Pudemos experimentar, 
neste ano, celebrações muito intensas e bonitas, 
muito participadas e com uma presença de jovens, 
em número e qualidade, que a todos dinamizou 
e provocou. E foi muito bom o toque mais juvenil 
de alguns momentos, no meio da solenidade 
com que procurámos celebrar. Um equilíbrio 
muito interessante que também nos fala de Deus. 
A analisar por todas as reacções, sorrisos e 
comentários, ninguém se sentiu deslocado nestas 
celebrações e comunhão foi palavra-chave. Repito 
que Deus deve sorrir muito ao ver-nos assim.
E por que não levar esta postura para a vida? É 
justamente a partir do memorial que toda a nossa 
vida divina se constrói. Noutras palavras, o que 
experimentámos nestas celebrações temos mesmo 
de o levar para o nosso quotidiano, para as nossas 
estruturas, assumindo a mesma leveza, a mesma 
alegria, a mesma satisfação... E assumindo 
definitivamente que, quando nos abrimos à presença 
e acção de Deus em nós, tudo se transforma em 
vida e tudo é muito bom, muito pacífico, muito 
intenso e ajustado. Se o conseguimos sentir numa 
celebração que mexeu connosco, conseguimos 
senti-lo sempre. Se O conseguimos sentir numa 
celebração, conseguimos senti-l’O sempre...
Deus, em Cristo Jesus Ressuscitado, faz-Se 
presente em formas muito bonitas e efectivas. É o 
momento, então, de o agradecer aos mais jovens, 
que mostraram também que acreditam neste Deus 
bom e O amam; que mostraram este Cristo jovem 
que ama infinitamente; que nos ensinam a não 
perder a esperança, porque eles também acreditam 
e querem acreditar muito mais... em Deus e num 
mundo e homem melhores, como Deus os criou.
Cristo ressuscitou e traz-nos esta certeza da Vida 
nova e razões de sobra para a esperança. É por 
nós. É para nós.

Pe. João Paulo Vaz
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Visita Pascal anuncia a 
Ressurreição

Apesar de alguma chuva, algumas das 
aldeias da nossa paróquia receberam, 
durante o início da semana, a visita Pascal. 
Nas casas das famílias que abriram a 
porta foi dada a feliz notícia que Jesus 
Cristo ressuscitou. Em todos os lares foi 

deixada a saudação de paz, a primeira 
saudação de Jesus aos Apóstolos, depois 
de ressuscitado. Foi uma visita recebida 
com alegria e emoção pela maioria dos 
visitados. Muitas das casas visitadas 
cumpriram a tradição de assinalar a entrada 
com verdura, sinal que desejavam a visita 
de Nosso Senhor Jesus Ressuscitado. Em 
todas as casas foi derramada um pouco de 
água benzida na Vigília Pascal e deixada 
uma pequena pagela com uma oração da 
família. Houve ainda algumas das casas 
em que a visita foi mais personalizada, 
feita em alguns quartos, onde algum dos 
membros da família permanecia, por 
doença ou pelo peso da idade.

Vitor Gonçalves

Charneca oferece “folar”
No passado Domingo de Páscoa, após o 
final da eucaristia, a comissão da capela 
da Charneca com a colaboração das 
catequistas fez uma surpresa às crianças e 

jovens presentes 
oferecendo um 
ovo de páscoa e 
uma mensagem 
alusiva à data.

António Venâncio
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Via Sacra entre o Cardal e a Senhora 
de Belém

Vigília Pascal testemunha Fé
A Vigília Pascal em Pombal, celebrada na Igreja 
do Cardal, foi um verdadeiro testemunho de Fé e 
de Esperança. A cerimónias mais importante do 
Tríduo Pascal, o momento em que se celebra a 
Ressurreição de Cristo, foi animada pelos jovens 
que participaram na “Páscoa Missionária” e ainda 
com os padres João Paulo Vaz, pároco de Pombal, 
Vitor Diaz, missionário da Verbum Dei, e Luís Costa, 
presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra. Nessa 

Na Sexta-feira 
Santa realizou-
se a tradicional 
Via Sacra que 
liga a Igreja de 
N. Sra. do Cardal 
à Capela da Sra. 
de Belém, no Barrocal. De estação em estação, 
recordaram-se, com emoção, as passagens da 
Bíblia que abordam a crucificação de Jesus Cristo, 
acompanhadas pelos padres João Paulo Vaz, 
pároco de Pombal e Vitor Diaz, missionário da 
Verbum Dei. Durante as 14 Estações da Via Sacra, 
a comunidade “sentiu” a humanidade, submissão 
de Jesus Cristo à vontade do Pai, que o enviou 
ao Mundo para Se sacrificar por todos e os salvar 
do pecado. No final do percurso, Padre Vitor Diaz 
agradeceu à multidão que seguiu a “cruz” e pediu 
para manterem sempre viva a chama da fé em 
Jesus, na esperança da ressurreição. 

Helena Pereira

noite, sentimo-
nos renascer e 
renovámos as 
promessas do 
baptismo com a 
graça e bênção 
do Senhor.
A alegria era 
imensa, porque 
Cristo res-

suscitou! Os jovens entregaram lembranças por 
eles feitas, como símbolo de gratidão à paróquia 
de Pombal pelo apoio manifestado durante a 
preparação e realização do encontro. No final da 
noite, o sentimento era o mesmo no coração de 
todos: gratidão, amor e felicidade. A Vigília terminou 
com os jovens a cantar ao Senhor, cheios de alegria 
e paixão. 

Helena Pereira

Valdeira comemorou dia do Pai
A Comissão da Capela da Valdeira comemorou, 
no passado domingo, dia 24 de Março, o dia de 
São José, também assinalado como o dia do Pai. 
Para comemorar a data, os promotores da ideia 
personal izaram 
garrafas em 
miniatura para 
oferecer aos 
pais presentes 
na Eucaristia 
do Domingo de 
Ramos, depois 
de estas serem 
abençoadas pelo padre que celebrou a mesma. A 
festa continuou durante a tarde, com um lanche 
convívio, onde os presentes tiveram a oportunidade 
de ver como se assa um porco no espeto, jogar à 
malha e jogar às cartas.

Comissão de Valdeira

Jovens animam idosos
Na sequência do evento “Páscoa Missionária”, 
acompanhei um grupo de adolescentes/jovens, ao 
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, com 
o objectivo de animar os idosos. No decorrer da 
referida visita, foi extremamente agradável assistir 
à interação entre as duas gerações. Registei, com 
muito agrado, o interesse, a atenção e o carinho 
com que os adolescentes/jovens brindaram os 
referidos idosos e aproveito para destacar a atitude 
dos mais novos, que tiveram a preocupação de 
visitar os acamados. Foi gratificante, no fim da 
referida visita, a felicidade estampada não só no 
rosto de todos mas, principalmente, no rosto dos 
idosos, que não esconderam a sua alegria por 
terem sido brindados, mais uma vez, pela “Fé-
licidade” e jovialidade que os jovens transmitem. 
Se alguém ficou curioso com a cumplicidade que 
se gerou entre todos, sugiro que façam uma visita 
e o comprovem com os vossos próprios grupos de 
jovens ou de crianças. O meu bem-haja a todos.

Helena Maximino

“Este é o dia que fez o Senhor! 
Alegremo-nos e exultemos nele.

Aleluia!”

UMA SANTA E FELIZ PÁSCOA
PARA TODOS!
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“Páscoa Missionária” uniu 140 jovens em Pombal

Agradecimentos Páscoa Missionária 
Câmara Municipal de Pombal, Crédito Agrícola de Pombal, Intermarché, Derovo, Sumol, Cuétara, Mini Preço, Restau-
rante “Social”, Jodiagro, Pastelaria “Pombal Doce”, Santa Casa da Misericórdia de Pombal, Centro de Dia João Costa 

da Fonseca, Lar da Cumieira, APEPI, Conferência São Vicente de Paulo, 1º Sector da Catequese, Junta de São 
Simão de Litém, Capelas dos Vicentes e do Casal Fernão João, Movimento dos Cursos de Cristandade, Neocate-

cumenais, Padaria dos Vicentes, Agrupamento de Escuteiros 674, PSP, Rádio Cardal e para todos aqueles que por 
ventura possam ter sido esquecidos neste agradecimento o nosso bem-hajam e a nossa gratidão.

A organização

Foi com uma enorme vontade de dar mais um 
passo que o grupo de jovens “Passo a Passo”, 
da nossa Paróquia de Pombal e membro da 
comunidade missionária Verbum Dei, se lançou na 
aventura da realização da “Páscoa Missionária”. 
O resultado foi “brilhante”: 140 jovens “apostaram 
na sua Fé-licidade” durante um encontro de três 
dias em Pombal. Para o sucesso deste evento 
contribuíram muitos jovens do “Passo a Passo”, 
como Ricardo Silva e Rui Leal. Mas, o projecto só 
foi possível ganhar pernas para andar com o apoio 
do Padre João Paulo Vaz. “Sem o apoio do nosso 
pároco nunca teria sido possível uma organização 
com esta envergadura”, disse Ricardo Silva, que 
contou também com o apoio do padre Vitor Diaz, 
missionário da Verbum Dei.
No primeiro dia, os jovens foram convidados a 
deixarem-se surpreender por um Deus jovem 
e alegre. Foi lançado o desafio: descobrir que 
podemos ser felizes sem aquilo que por vezes 
achamos imprescindível. De seguida, constituíram-
se pequenos grupos e, pouco a pouco, foi 

nascendo e crescendo um 
ambiente de amizade e 
fraternidade. Depois de um 
jantar partilhado, os jovens 
colaboraram na animação 
litúrgica da Celebração da 
Ceia do Senhor, onde o 
Pároco lavou os pés a 12 
jovens, que, por sua vez, 
fizeram o mesmo a algumas 
pessoas da assembleia.

No segundo dia, Maria Monteiro e Bruna fizeram 
o convite a olhar as realidades do mundo, 
convidando os presentes a sonhar e a construir um 
mundo melhor. E a primeira oportunidade surgiu 
na Celebração da Adoração da Cruz, onde os 
jovens convidaram a assembleia a adorar a Cruz, 

colocando sobre ela 
uma flor colorida. 
Ainda durante a tarde, 
os diferentes grupos 
fizeram voluntariado em 
diferentes realidades: 
idosos, crianças do centro 
de acolhimento e ainda 
da catequese. Alcança-
se a felicidade na medida 
em que fazemos os 
outros felizes. À noite 
os jovens participaram 
na Via-Sacra, onde 

dramatizaram uma das estações.
No último dia, concluíram que a “Fé-licidade” não é 
uma meta mas um caminho que se vai percorrendo 
e vivendo no dia-a-dia. Durante a tarde, a alegria 
da ressurreição já habitava no coração de 
todos. Encerrou-se a Páscoa Missionária com a 
Vigília Pascal. Apesar do cansaço, a alegria da 
Ressurreição venceu e foi bom ver a explosão de 
vida e alegria no final da celebração. Os jovens 
cantaram e dançaram para Jesus.
Apostámos e ganhámos milhões de Fé-licidade! A 
Páscoa Missionária não está a terminar: começa 
agora!

Rui Leal e Paula Marques
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7 de Abril de 2013
II Domingo da 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. (...) Todos eram curados.

Comentário
Uma das características mais salientes da comunidade 
primitiva era o poder de realizar milagres, que os Apóstolos 
tinham. Era de Cristo que lhes vinha esse poder, de 
harmonia com o que lhes havia prometido. 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, vosso irmão e companheiro nas tribulações, 
na realeza e na perseverança em Jesus, estava na 
ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do 
testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo 
Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante 
à da trombeta, que dizia: «Escreve num livro o que 
vês e envia-o às sete Igrejas». (...) 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 e tenho as chaves 
da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as 
coisas que viste, tanto as presentes como as que hão-
de acontecer depois destas».

Comentário
A fé dos cristãos da Ásia Menor, naqueles fins do século I, 
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, de tal sorte que as potências do mal serão 
vencidas e a Igreja triunfará com Cristo.

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 nos deixamos dominar 
pelo desânimo. Se acreditássemos na Ressurreição, a 
nossa existência estaria marcada por essa consoladora 
realidade. A alegria pascal seria uma constante; a fé na 
vida prevaleceria sobre o desânimo; 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.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 09.Abr | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 09.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 10.Abr | Igreja do Cardal - Formação de Acólitos 
(17h00)

:: 10.Abr | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 12.Abr | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 6º ano 
(21h30)

:: 13.Abr | Quinta de Santana, Redinha - Encontro de 
Formação dos Ministros Extraordinários (das 10h00 às 
17h00)

:: 13.Abr | Salão Paroquial - Encontro de Preparação da 
Primeira Comunhão (10h30)

:: 14.Abr | Expocentro - Festa da Primeira Comunhão 
(10h30)

As Eucaristias de Domingo, na Matriz e no Cardal, 
mantêm-se à hora habitual.

APOIOS


