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O que é a verdade...

O que é a verdade?... Foi uma 
das perguntas feitas por Pilatos, 
no processo de condenação de 
Jesus. Chegados ao tempo da 
Ressurreição e acolhendo 
esta vida nova que nos 
vem do Ressuscitado, o nosso Deus e Senhor, 
somos confrontados e convidados a viver uma 
autenticidade maior, perfeitamente condicionados 
por Jesus Cristo, que é a Verdade. E é certo que, 
no coração daquele que acredita, deixa de haver 
lugar para a mentira e para o engano. Por outras 
palavras, quem, pela fé, chega ao conhecimento 
da verdade, quem celebra a Páscoa do Senhor 
como a sua própria páscoa, naturalmente passa a 
apreciar, a desejar e a procurar viver em verdade. 
E é necessário descer ao concreto da nossa vida, 
do nosso dia-a-dia, para entendermos o que isto 
significa: já não posso mais, já não há lugar em mim 
para enganar o meu semelhante, mentir, procurar 
o meu interesse pessoal, tornear ou florear as 
verdades em meu benefício, justificar-me a mim 
próprio com o que toda a gente faz, levar a melhor 
pela esperteza maliciosa, esconder e esconder-me, 
omitir a verdade, entre outras posturas e atitudes 
que quase assumimos como naturais e normais “nos 
dias de hoje”. Quem celebra e experimenta, pela fé, 
a Ressurreição de Jesus, já não consegue mais 
viver assim. Também Pilatos procurava a verdade. 
E, confrontado com ela, não foi capaz de a aceitar 
e escolher, assumindo todas as consequências que 
daí adviriam. Estamos, então, cada um de nós, a 
viver consequentemente a Páscoa que celebramos, 
a salvação realizada por nós e para nós, a vida 
nova, a verdade e este caminho totalmente novo? 
Porque se esta não é ainda a minha forma natural 
de ser e de estar, então Cristo não ressuscitou 
verdadeiramente na minha vida e é vã a minha fé. 
Palavra dura, esta que me obriga a ser autêntico... 
E se a fé é o motor para que tudo se transforme em 
mim, por Cristo, com Cristo e em Cristo, levando-
me à verdade, e esta não se manifesta na vida, 
então não acredito solidamente: é fraca a minha fé. 
Que verdade é a minha?

Pe. João Paulo Vaz
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Baptismo de crianças 
que celebram a Primeira 

Comunhão
Foi com grande alegria que a 
comunidade recebeu a festa do 
Baptismo de doze crianças, na 
Eucaristia de domingo passado, na 
Igreja Matriz. Das doze crianças, 
nove recebem, neste fim-de-semana, 
o sacramento da Comunhão pela 
primeira vez, num ambiente de grande 
festa da comunidade cristã. Foi um 
momento muito especial na vida dessas 
crianças, onde os pais e padrinhos 
aceitaram a missão da educação da fé 
dos mais pequeninos. Gratidão a todos 
envolvidos, pais, padrinhos, catequistas, 
pároco e toda a comunidade reunida, 
por uma celebração tão bela e iluminada 
pelo Espírito Santo. 

De acordo com o Catecismo da Igreja 
Católica, o Baptismo é o fundamento 
de toda a vida cristã, o pórtico da vida 
no Espírito, que dá acesso aos outros 
sacramentos. Pelo Baptismo somos 
libertos do pecado e regenerados como 
filhos de Deus: tornamo-nos membros 
de Cristo e somos incorporados na 
Igreja e tornados participantes na sua 
missão. Este sacramento é também 
chamado “banho da regeneração e 
da renovação no Espírito Santo” (Tt. 
3, 5), porque significa e realiza aquele 
nascimento da água e do Espírito, sem o 
qual “ninguém pode entrar no Reino de 
Deus” (Jo. 3, 5).

Edilene Alves
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Ultreia revive "Quarto Dia"
Os grupos do Movimento dos Cursos de Cristandade 
das paróquias de Pombal, Almagreira, Pelariga e 
Alvorge reuniram-se a semana passada, no Salão 
Paroquial, para mais uma Ultreia. O encontro foi 
orientado por Licínia Cravo e teve como Director 
Espiritual o Padre Manuel Maduro. Os membros 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

III. DESCOBRIR NOVAMENTE OS CONTEÚDOS DA 
FÉ PROFESSADA, CELEBRADA, VIVIDA E REZADA 
(BENTO XVI, Carta Apostólica A Porta da Fé, 9).
 
O Ano da Fé deve constituir uma ocasião privilegiada 
para a tão desejada revitalização da vida cristã nas 
comunidades diocesana e paroquiais.
Embora a Igreja Universal, através da Congregação para 
a Doutrina da Fé, e a Diocese, através do Programa do 
Ano Pastoral, forneçam alguns elementos para a vivência 
do Ano da Fé, é importante que cada Arciprestado, 
Paróquia, Secretariado, Serviço e Movimento, elabore 
o seu próprio Plano e Programa de ação, devidamente 
ajustados à sua realidade.
Em tudo procuraremos caminhar na comunhão eclesial, 
de modo que os programas particulares concretizem o 
programa geral e estabeleçam a convergência da Igreja 
Local, expressão e realização da única Igreja de Jesus 
Cristo.
 
1. A fé professada

O Ano da Fé constitui uma ocasião privilegiada para que 
a Igreja confesse a sua fé com renovado vigor e com 
uma consciência mais viva.
As comunidades cristãs e os crentes em geral conhecem 
pouco ou de forma muito superficial o conteúdo da fé 
cristã e da doutrina da Igreja. Falta frequentemente aos 
cristãos a capacidade de enunciar e explicar tanto para si 
mesmos como para os outros as verdades fundamentais 
do Credo, fruto de uma catequese mais voltada para 
a adesão pessoal e a experiência comunitária do que 
para a aquisição de conceitos; outras vezes, fruto 
de uma doutrinação baseada na memorização, falta 
a compreensão dos diferentes artigos da fé que se 
repetem de memória sem que se conheça o seu alcance 
e significado.
A reflexão e o estudo do Credo, em ordem a uma melhor 
inteligência da fé, deverá ocupar parte importante 
das ações a desenvolver durante este ano. Grande 
ajuda dará a leitura e o estudo do Catecismo da Igreja 
Católica, publicado há vinte anos, tanto a nível individual 
como familiar e comunitário.
A leitura e o estudo dos Documentos do Concílio 
Vaticano II, particularmente das quatro Constituições, 
será uma ajuda para a compreensão do que é a Igreja e 
de qual a sua missão no mundo. Cinquenta anos depois 
do seu início, o Concílio continua a revelar-se como um 
acontecimento ímpar, como um dom inestimável do 
Espírito Santo e como fonte da tão desejada renovação 
da Igreja.

(continua no próximo número)

do Movimento 
presentes foram 
enriquecidos com 
o testemunho do 
"Quarto Dia" de 
Ana Rosa Monteiro, 
que admitiu que, 
após o Cursilho, 
se encontrou in-
tensamente com 
Jesus Cristo. E, 
desde então, faz 
o possível para 
cumprir o seu 

"tripé" (Estudo, Piedade e Acção) da melhor forma 
e sempre com muito amor. O seu "Quarto Dia" é, 
sempre que pode, ajudar o próximo de todas as 
formas que lhe é solicitado, com amor, carinho, 
atenção e sempre com uma palavra amiga, que 
pode mudar tudo. Ana Rosa Monteiro baseou o 
seu testemunho na parábola do Filho Pródigo 
salientando o amor do Pai Misericordioso, e 
terminou com um pensamento para nossa reflexão: 
"Deus na nossa vida é como o perfume: está em 
nós. Não o percebemos, mas os outros sentem-
no." Seguiu-se um momento de reflexão e de 
alguns testemunhos que incidiram no grandioso 
amor que Deus tem por nós. Seguidamente, o 
Padre Manuel Maduro fez uma síntese do que 
foi dito, pedindo que insistamos na nossa oração, 
utilizando a imagem do que acontece quando se 
quer pregar um prego na parede e ele não entra…
Temos que insistir para que entre… Assim se tem 
que fazer com a oração. Terminámos com chave 
de ouro, celebrando a Eucaristia e ficámos com o 
seguinte pensamento: " Jesus é Mestre porque nos 
ensina; é Médico porque nos cura; é Amigo porque 
nos acompanha".

Helena Pereira

Profissão de Fé

21 de Abril, às 10h30, na Expocentro

No Ano da Fé, queremos celebrar em 
comunidade, na alegria e em festa,

a profissão da Fé dos nossos mais novos.

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.700 exemplares
Distribuição gratuita
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Pároco celebrou missa do Caminho 
Neocatecumenal

Recondução dos Ministros 
Extraordinários 

No próximo sábado, 20 de Abril, das 09h00 às 
13h00, no Centro Pastoral de Chão de Couce, 
haverá formação e recondução dos Ministros 
Extraordinários das Paróquias da Região Sul.

TODOS AQUELES QUE TENHAM RECEBIDO O 
MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO OU TENHAM 
SIDO RECONDUZIDOS ATÉ ABRIL DE 2009, 

deverão participar neste encontro, a fim de renovar 
o seu cartão e serem reconduzidos neste serviço, 

ficando dispensados da formação arciprestal 
agendada para o mesmo dia, na Redinha.

O pároco de Pombal, João 
Paulo Vaz, celebrou, no 
sábado passado, uma 
Missa da comunidade Neo-
catecumenal da Paróquia. O 
Caminho Neocatecumenal, 
como é conhecido o referido percurso de formação 
cristã, surgiu na década de 60 como resposta às 
novas directrizes propostas pelo Concílio Vaticano 
II. Os Neocatecumenais procuram seguir um 
caminho de renovação e valorização do sacramento 

do Baptismo.
Segundo informação 
dos orientadores 
deste Caminho em 
Pombal, este per-
curso catequético 
permite rememorar 
as orientações dos 
primeiros evange-

lizadores do início do cristianismo no Mundo. 
Este Caminho pode ser seguido por baptizados, 
praticantes ou não, e, também não-cristãos. 
O processo inicia-se com uma catequização 
kerigmática (primeiro anúncio), onde se constitui 
uma comunidade, e conclui, depois de vários 
anos e várias etapas, com a renovação solene 
das promessas baptismais diante do bispo 
diocesano, a quem 
a comunidade se 
oferece para ajudar 
nas necessidades 
pastorais das paró-
quias.
A comunidade de 
Pombal está em 
fase de afirmação 
e pretende aumentar o número de seguidores. 
Na última celebração, orientada pelo pároco, 
contou com a presença de novos membros e 
está determinada a crescer ainda mais, quer em 
efectivos, quer na mensagem que lhes irá transmitir 
de valorização permanente dos princípios do Cristo 
morto e Ressuscitado.

Sarau Cultural da ETAP ajuda famílias 
carenciadas

A Escola Tecnológica Artística e Profissional de 
Pombal (ETAP) promoveu, no sábado passado, 
um Sarau Cultural no 
Teatro-Cine de Pombal, 
subordinado ao tema 
“Ajuda a ajudar”. O 
acesso ao evento 
consistia na entrega de 
uma peça de vestuário 
ou de um objecto de 
utilidade doméstica. 
A iniciativa, invulgar e 
peculiar, contou com a 
colaboração de diversas 
entidades do Concelho e 
com um grande número 
de cidadãos anónimos que, mais uma vez, 
mostraram que são generosos, sempre que são 
chamados a ajudar quem mais precisa. A lotação 
esgotou.
O serão foi animado pela música e dança da Turma 
de Apoio à Infância, da ETAP, com a colaboração 
da Filarmónica Artística Pombalense, os “Xutinhos 
da Marquês”, Joaquim & Sílvia, a Musicool, e a 
Academia DanSpirit. No final deste magnífico 
serão, a Escola arrecadou centenas de bens que 
foram entregues à Conferência S. Vicente de Paulo 
de Pombal.

Direcção da ETAP

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

Acompanhada pelo Padre João Paulo Vaz
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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14 de Abril de 2013
III Domingo da Páscoa C

Primeira leitura (Act. 5, 27b-32.40b-41)
Naqueles dias, (...) Pedro e os Apóstolos responderam: 
«Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O 
Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós 
destes a morte, suspendendo-O no madeiro. Deus 
exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a 
fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão 
dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, 
nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido 
àqueles que Lhe obedecem». Então os judeus 
mandaram açoitar os Apóstolos, intimando-os a não 
falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os 
Apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de 
alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa 
do nome de Jesus.

Comentário
Levados, pela segunda vez, diante do Sinédrio, os 
Apóstolos, transformados e animados pelo Espírito Santo, 
dão um corajoso testemunho acerca de Jesus. Procedendo 
como cabeça da Igreja, como chefe dos outros Apóstolos, 
revestido duma autoridade, que lhe vinha, directamente, de 
Cristo, Pedro anuncia a Morte e a Ressurreição de Jesus 
e proclama que Ele continua vivo no meio dos homens, 
como Senhor e Salvador. Continuar este testemunho de 
Pedro, em todas as circunstâncias históricas, na alegria ou 
na tribulação, nisto consiste a vida da Igreja.

Segunda leitura (Ap. 5, 11-14)
Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos 
Anjos, que estavam em volta do trono, dos Seres Vivos 
e dos Anciãos (...) que diziam em alta voz: «Digno é 
o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a 
riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o 
louvor». (...) «Àquele que está sentado no trono e ao 
Cordeiro o louvor e a honra, a glória e o poder pelos 
séculos dos séculos». Os quatro Seres Vivos diziam: 
«Amen!»; e os Anciãos prostraram-se em adoração.

Comentário
Com a Sua Ressurreição, Jesus Cristo foi constituído 
Senhor de todas as coisas, de todos os seres espirituais 
e materiais, mesmo daqueles cuja existência ainda 
não conhecemos. Centro de toda a criação, o Senhor 
Ressuscitado, confundindo-Se agora com a única 
Majestade de Deus, recebe o agradecimento e o louvor 
da assembleia dos santos. Unindo-se a este louvor, as 
nossas assembleias eucarísticas, inundadas de alegria 
pascal, testemunham que Jesus Cristo, nosso Deus, é o 
verdadeiro Senhor da História.

Leitura do Evangelho (Jo. 21, 1-14)
Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos 
seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. (...)  
Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela 
noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, 
Jesus apresentou-Se na margem, mas os discípulos 
não sabiam que era Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, 
tendes alguma coisa de comer?». Eles responderam: 
«Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita 
do barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já 
mal a podiam arrastar por causa da abundância de 
peixes. O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: 
«É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu dizer que 
era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-
se ao mar. (...) Quando saltaram em terra, viram brasas 
acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: 
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». (...) 
«Vinde comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a 
perguntar: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que 
era o Senhor. Jesus aproximou-Se, tomou o pão e 
deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi 
a terceira vez que Jesus Se manifestou aos seus 
discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.

Comentário
O Senhor Jesus será sempre Pastor único e insubstituível 
da Igreja, que santificou com a Sua Morte e a vivificou com 
a Sua Ressurreição. Mas Pedro, a quem Jesus comunicou 
os Seus mesmos poderes, ficará à frente dela, neste 
tempo que vai desde a partida do Senhor Jesus até à Sua 
vinda final.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 14.Abr | Igreja Matriz - Ensaio do grupo de tenores 
(17h00) e do grupo de contraltos (19h00) da Jornada 
Arciprestal

:: 16.Abr | Centro Paroquial - Eucaristia da Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

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

:: 20.Abr | Quinta de Santana, Redinha - Formação 
Arciprestal para os Ministros Extraordinários que não 
fazem a recondução (das 10h00 às 17h00)

:: 20.Abr | Centro Pastoral de Chão de Couce - 
Recondução dos Ministros Extraordinários (das 09h00 
às 13h00)

:: 20.Abr | Expocentro - Preparação da Profissão de Fé 
(15h00)

:: 21.Abr | Expocentro - Profissão de Fé (10h30)

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


