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Jesus é o nosso 
Bom Pastor

Nós estamos unidos para 
sempre, pelo  Baptismo, a 
Cristo, Bom Pastor, e, em virtude 
desta união, participamos já do 
triunfo do Ressuscitado. A vida 
venceu a morte e é Cristo que, em Si mesmo, nos 
deixa esta certeza. Ele cuida de nós para sempre. 
E conhece cada um de nós pelo nome. O cristão, 
crescendo na fé e vivendo a fé recebida, lutando 
por construir um mundo melhor, sem mentira, sem 
injustiças, sem maldades, sem desigualdades, sem 
divisões, garante e prolonga, no tempo presente, 
esse triunfo de Cristo. Tornamo-nos missionários 
dessa vida, desse triunfo definitivo sobre a morte, 
ao mesmo tempo que usufruimos dele. E passamos 
a viver uma dimensão de fraternidade, comunhão e 
amor muito grande, porque percebemos também a 
universalidade desta salvação que o “bom pastor“ 
realiza por todas as Suas “ovelhas”. A salvação, 
o triunfo sobre a morte é universal, abarca toda 
a humanidade. E nós temos de levar a todos os 
homens, sem distinção, a redenção alcançada por 
Jesus. Não o podemos calar nem parar. O destino 
do cristão é glorioso e infinito, pois ultrapassa os 
horizontes deste mundo. “A vida do cristão, com 
efeito, é uma caminhada, sob a direcção do Bom 
Pastor, para as águas vivas da vida eterna, para o 
Céu. Será aí que, finalmente, a grande família de 
Deus, composta de homens de todas as raças e 
culturas, se reunirá, para viver uma felicidade sem 
sombra, no gozo pleno do triunfo definitivo de Cristo 
Ressuscitado.” (SNL) E é este Senhor Ressuscitado, 
o nosso bom pastor, que vem, em cada momento, 
ao nosso encontro para estabelecer uma relação 
de intimidade connosco que nos permita acolher a 
Sua salvação. Pelo infinito amor que nos tem, Jesus 
deseja ardentemente salvar-nos e comunicar-nos a 
glória do Pai, pela Ressurreição. Se aceitamos a 
palavra de Jesus e aderimos à Sua Pessoa, ficamos 
unidos a Ele, num conhecimento mútuo e numa 
amizade recíproca, que levam a uma comunhão de 
vida, sabendo que no comunica a Sua vida, a vida 
de Deus, a vida que não morre.

 Pe. João Paulo Vaz
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Reunião dos Padres do 
Arciprestado

Na passada semana, estiveram reunidos 
os Padres do nosso Arciprestado de 
Pombal, para, entre os vários assuntos, 
tornar definitivo e público o programa 
da Jornada Arciprestal, no Dia da Igreja 
Diocesana, próximo dia 26 de Maio. 
Todas as Paróquias estão convocadas 
para celebrar, em Pombal, no Pavilhão 
das Actividades Económicas, Desportivas 
e Culturais, este dia de festa da Igreja 
Diocesana. O programa será o seguinte:
10h00 - Acolhimento e Abertura
10h30 - Peddy-Papper
             (crianças e adolecentes)
           - Catequese sobre a Trindade
             (jovens e adultos)
           - Preparação da Eucaristia
             (acólitos)
12h30 - Almoço (a trazer por cada um)
14h00 - Festa da Família Arciprestal
17h00 - Eucaristia
O tema do dia será “Sei em quem acreditei” 
(2Tm. 1, 12). Vamos fazer um dia de festa e 
testemunhar, em comunhão, a nossa fé.
Entre outros assuntos, o mais importante:
:: Passeio dos Ministros Extraordinários, 
nos dias 13 e 14 de Julho, Braga e 
arredores (inscrições até 26 de Maio);
:: Peregrinação da Diocese a Fátima, no 
dia 22 de Junho, com o Sr. Bispo;
:: Primeira reunião do Conselho Pastoral 
Arciprestal, a 21 de Julho, em Pombal.

Ranha de Baixo celebra
São Jorge

A comunidade da Ranha de Baixo celebra, 
no próximo domingo, 28 de Abril, as festas 
em honra de S. Jorge. A festa tem início 
às 09h30, com uma arruada animada 
pelos gateiros “Os Canários da Redinha”. 
A Missa Solene, seguida de Procissão, 
está agendada para as 14h30. Duas horas 
depois começará a venda das fogaças e a 
festa continua com o Rancho Folclórico de 
Almagreira. O arraial termina com um baile 
animado pelo grupo Freedmi.
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A caminhada dos jovens depois da 
“Páscoa Missionária”

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

Em ordem a um conhecimento mais profundo da fé cristã 
para uma adesão mais séria a Cristo e ao seu Evangelho, 
propõem-se alguns meios:

- Caminhada semanal inspirada na liturgia dominical, 
denominada Palavras. Ao longo de todo o ano litúrgico, 
por meio da leitura de um texto publicado pela Diocese, 
os cristãos poderão conhecer o conteúdo da fé cristã, 
encontrar um ponto de partida para a oração pessoal 
e familiar, professar a sua fé por meio da recitação 
do Credo e propor-se levar a efeito algum aspeto de 
mudança de vida e conversão.

- Reflexões catequéticas para o Ano da Fé, em quinze 
sessões. O texto elaborado pelo Secretariado da 
Coordenação Pastoral constitui um subsídio a ser 
utilizado tanto a nível paroquial, como a nível local ou 
por grupos de vizinhança liderados pelo pároco, por um 
Ministro Extraordinário da Comunhão, por um Animador 
das Celebrações Dominicais na Ausência de Presbítero, 
por um Catequista. Deseja-se que constitua uma 
proposta catequética  assumida de forma generalizada 
pelo Povo de Deus.

- Propostas de anúncio querigmático ou primeiro anúncio. 
Apesar de terem recebido o batismo e terem frequentado 
a catequese de infância, são muitos os cristãos que 
precisam de um novo anúncio da fé, como se de um 
primeiro anúncio se tratasse. Não interiorizaram nem 
assumiram a fé como uma decisão marcante da sua 
existência, nem como uma relação pessoal com Cristo. 
Frequentemente ficaram-se por uma religiosidade 
popular, por uma tradição cultural ou por um cristianismo 
social, mas sem os fundamentos da fé. Havemos de ser 
ousados nas propostas e nos convites para a participação 
nas catequeses de adultos, cursos, momentos intensos 
de evangelização, recorrendo porventura a estruturas 
existentes e já com provas dadas entre nós, como são 
os Cursos de Cristandade, os Convívios Fraternos, os 
Cursos Alfa, o Caminho Neo-Catecumenal ou outros que 
a Igreja nos oferece.

- Escola Diocesana de Leigos. Nos próximos três anos, o 
programa deste organismo diocesano tem como objeto o 
Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica.
De forma descentralizada e, portanto, de forma acessível 
ao Povo de Deus das diversas regiões da Diocese, a 
proposta deve ser aproveitada por grande número de 
pessoas, sobretudo por aquelas que foram chamadas a 
exercer alguma missão dentro da comunidade cristã.

(continua no próximo número)

Os jovens que viveram 
e sentiram a “Páscoa 
Missionária” continuam 
a sua caminhada de 
descoberta dos valores 
cristãos, ligados ao 
grupo de jovens “Passo 
a Passo”. O grupo de 
jovens, membro da família 
missionária “Verbum Dei”, 
organizou, durante o 

Tríduo Pascal, um encontro destinado a jovens entre 
os 14 e os 23 anos de idade. Durante três dias, os 
participantes viveram nas instalações da Paróquia 
de Pombal. A iniciativa contou com a participação de 
uma centena e meia e jovens. Alguns dos participantes 
deixaram-se encantar por Cristo e decidiram 
continuar o caminho do “Amor por Cristo” ligados ao 
grupo de jovens. Alguns destes maravilhosos jovens 
testemunharam publicamente, através do nosso 
Boletim, aquilo que sentem neste momento, depois 
desta experiência de “Fé-licidade”.

“Perdi os meus medos vergonhosos e agora 
sinto-me bem com Deus. Antes sentia vergonha 
de ir à Igreja agora é um prazer”.

Gabriel Custódio

“Aprendi a perdoar e percebi que são todos 
meus irmãos e que Deus está em todos”.

Edgar Trindade

“Fizeram-me acreditar em coisas que antes não 
pensava e fiz uma nova família”.

Jéssica Sintra

“Sinto-me mais feliz e uma nova pessoa”.
Ricardo Guedes

“Deixei de ser tímida e ganhei novos amigos”.
Iara Cordeiro
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Festa na Aldeia dos Redondos
A Capela de Aldeia dos Redondos recebe no próximo 
domingo, dia 28 de Abril, a tradicional festa em honra 
de S. Jorge. Os festejos começam com a recolha dos 
andores do Carregueiro e de Aldeia dos Redondos. O 
cortejo será acompanhado pela Filarmónica Artística 
Pombalense. Pelas 14h00, celebra-se a Eucaristia, 
seguida de Procissão. Duas horas e meia depois, 
o grupo de cantares “Girassol” animam o arraial e, 
uma hora depois, será a vez da actuação do rancho 
“Vindimeiras da Mamarosa”. A festa termina com o 
baile animado pelo grupo “NS Music”.
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131 crianças celebram Festa da 
Primeira Comunhão
“Pai nós te pedimos perdão… concede-nos a refeição 
especial que Cristo nos deixou”. Foi com palavras como 
estas que 131 crianças da Paróquia de Pombal se 

apresentaram junto ao 
altar preparado para 
receber a celebração 
da Festa da Primeira 
Comunhão.  A ceri-
mónia realizou-se 
na Expocentro de 
Pombal, num espaço 
adaptado para acolher 

os milhares de fiéis que se reuniram à volta da Mesa do 
Senhor, para celebrar este acontecimento da vida da 
Paróquia. A celebração foi presidida pelo pároco João 
Paulo Vaz e foi concelebrada pelo padre José Costa, 
amigo da família de uma das crianças.
Conscientes da importância daquele momento para o 
seu futuro como membros de Cristo, vários meninos e 
meninas, com idades compreendidas entre os 8 e os 
10 anos, confirmaram que “o Pão da Eucaristia é Deus 
Vivo” e por essa razão se reuniram naquela grande 

festa: comungar Cristo, na “refeição especial” que Ele 
nos deixou em Seu memorial.
Numa homilia emotiva, o padre João Paulo Vaz deixou 
algumas pistas importantes sobre a postura que os 
mais novos deverão assumir a partir daquele dia. 
“Jesus Ressuscitado está sempre connosco e faz tudo 
connosco. É Ele que alimenta a nossa vida”, lembrou. 
Num tom mais sério, 
o Padre João Paulo 
Vaz dirigiu-se aos 
adultos para lhes 
falar da importância 
da Eucaristia: “Não 
podemos passar 
sem a Eucaristia. 
Não posso viver sem 
a Eucaristia ou então não digo a mais ninguém que 
sou cristão. O verdadeiro cristão é aquele que se 
deixa alimentar de Cristo na Eucaristia, recebendo 
d’Ele toda a força e poder do Deus vivo. E, se não o 
fazemos, somos, de facto, palermas... E sabeis porque 
o somos? Porque podemos ter tudo e contentamo-nos 
com a mediocridade”. “É muito bom sentir e saborear 
o Amor de Cristo por nós”, disse. A festa encerrou num 
clima de festa, como o deverá ser sempre a celebração 
da Eucaristia.

Reunião de pais das crianças da Profissão de Fé
A maioria dos pais dos adolescentes que frequentam o 
6º ano de catequese da paróquia estiveram presentes 
numa reunião sobre a Profissão de 
Fé. O encontro foi orientado pelo 
pároco João Paulo Vaz e realizou-
se a semana passada no Salão 
Paroquial. O pároco esclareceu 
os presentes que a Profissão de 
Fé não é uma promessa, mas, a 
“proclamação da Fé”. A Fé professa-
se ou confessa-se publicamente. 
É uma convicção interior, uma 
atitude de coração e também uma 
profissão pública. “Se confessares com a tua boca o 
Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus O 
ressuscitou dos mortos, serás salvo” (Rom. 10, 9). A 
Profissão de Fé que vamos celebrar na paróquia é 
um acto público e solene, por isso, noutros tempos 
se designava “comunhão solene”. Na prática, trata-
se de uma renovação das promessas assumidas no 
Baptismo, pelos pais e padrinhos. É uma afirmação 

festiva da adesão a Jesus Cristo. Os adolescentes 
vão assumir, por decisão pessoal, a escolha que os 

pais fizeram por eles no Baptismo. 
Este compromisso não deve ser 
assumido só pelos adolescentes, 
mas também pelos pais e pela 
comunidade. A Profissão de Fé 
é consequência do Baptismo e 
supõe uma visão de conjunto do 
cristianismo, sintetizado no Credo. 
Este acto não é meramente social, 
ou antropológico mas completa-
se com a perspectiva cristã. Aliás, 

esta não é, ainda, a idade propícia para os jovens 
assumirem decisões definitivas. O crescimento da fé e 
a adesão ao Baptismo ainda não estão suficientemente 
amadurecidos. O caminho tem de continuar. Pelo 
menos até à celebração do sacramento do Crisma, 
em que se professa a fé, de modo mais consciente 
e esclarecido, continuando a participar na Eucaristia, 
onde constantemente se retoma esta profissão da Fé.

Vitor Gonçalves

Sra. de Belém venera S. Jorge
A Comissão da Capela de N. Sra. de Belém leva a efeito, 
no próximo domingo, dia 28 de Abril, os festejos de S. 
Jorge. A festa começa com a tradicional alvorada. Pelas 
13h30 tem início um cortejo seguido de Missa Solene. 
Durante a tarde, às 16h30, serão leiloados os andores e as 
fogaças. Pelas 19h30, será efectuado o levantamento do 
ramo, seguido de baile com o organista Big Jovem.

Pinheirinho em festa
A aldeia do Pinheirinho festeja, no próximo domingo, dia 
28 de Abril, o S. Jorge. A festa começa com a alvorada e 
depois terá a sua continuação e momento solene com a 
Eucaristia, às 14h00. Uma hora depois, será a venda dos 
andores e, pelas 17h00, o arraial popular com Graciano 
Ricardo. Pelas 18h30, o convívio com febras e sardinha 
assada e, pelas 20h00, termina a festa com o levantamento 
do ramo.
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21 de Abril de 2013
IV Domingo da Páscoa C

Primeira leitura (Act. 13, 14.43-52)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga 
até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na 
sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da 
sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram 
Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles os 
exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado 
seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a 
palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus 
encheram-se de inveja e responderam com blasfémias. 
Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: «Era 
a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de 
Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais 
dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, 
pois assim nos mandou o Senhor (...). Todos os que 
estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé e a 
palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. (...) 
Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e 
do Espírito Santo.

Comentário
Desde o princípio, os discípulos de Jesus compreenderam 
que o amor e os planos de salvação do «Bom Pastor» 
eram universais, abarcavam toda a humanidade. Por isso, 
S. Paulo, vendo na hostilidade dos judeus uma indicação 
de Deus, volta-se, definitivamente, para os pagãos, no 
desejo de continuar a missão de Jesus, luz das nações e 
Salvador de toda a terra. O Apóstolo estava, na verdade, 
convencido de que a Igreja tem de ser missionária. Tem de 
levar a todos os homens e a todos os povos sem distinções 
a salvação alcançada por Jesus.

Segunda leitura (Ap. 7, 9.14b-17)
Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do 
Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na 
mão. Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer: 
«Estes são os que vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do 
Cordeiro. (...) Nunca mais terão fome nem sede, nem 
o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, 
que está no meio do trono, será o seu pastor e os 
conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos».

Comentário
Unido, pelo seu Baptismo, a Cristo, Bom Pastor, o 
cristão participa já do triunfo do Ressuscitado. A vida do 
cristão, com efeito, é uma caminhada, sob a direcção do 

Bom Pastor, para as águas vivas da vida eterna, para o 
Céu. Será aí que, finalmente, a grande família de Deus, 
composta de homens de todas as raças e culturas, se 
reunirá, para viver uma felicidade sem sombra, no gozo 
pleno do triunfo definitivo de Cristo Ressuscitado.

Leitura do Evangelho (Jo. 10, 27-30)
Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas 
escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas 
e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca 
hão-de perecer e ninguém as arrebatará da minha 
mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos e 
ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o 
Pai somos um só».

Comentário
Aquele que, pela fé, aceitou a palavra de Jesus e aderiu 
à Sua Pessoa, fica estreitamente unido a Ele. O Senhor 
Jesus estabelece com o Seu discípulo relações de profunda 
intimidade, caracterizadas por um conhecimento mútuo e 
uma amizade recíproca, que levam a uma comunhão de 
vida: Jesus comunica àquele que acredita n’Ele a Sua 
vida. Em virtude desta união com Cristo, o cristão sente-
se já salvo em plenitude e experimenta uma inabalável 
segurança, que tem o seu fundamento no próprio poder do 
Pai, de que Jesus participa, pois é um com Ele.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 21.Abr | Igreja Matriz - Ensaio do grupo de baixos da 
Jornada Arciprestal (20h00)

:: 23.Abr | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

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

:: 26.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 5º ano (21h30)

:: 27.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 8º ano (21h00)

:: 28.Abr | Igreja do Cardal - Festa das Bem-Aventuran-
ças do 7º ano da Catequese (11h00)

:: 28.Abr | Redondos - Festa de São Jorge - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 28.Abr | Pinheirinho - Festa de São Jorge - Missa 
(14h00)

:: 28.Abr | Capela da Sra. de Belém - Festa de São 
Jorge - Missa (14h00)

:: 28.Abr | Ranha de Baixo - Festa de São Jorge - Missa 
e Procissão (14h30)

:: 28.Abr | Igreja Matriz - Ensaio geral do Grupo Coral 
da Jornada Arciprestal (17h00)


