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A Ascensão
na vida da Igreja

Quem se recorda do Evangelho 
da Missa do domingo passado, 
recordará também todo o carinho 
e preocupação que Jesus coloca 
nas palavras que dirige aos 
discípulos: “Quem Me ama guardará a minha palavra 
e meu Pai o amará; Nós viremos a ele e faremos nele 
a nossa morada.” (Jo. 14, 23); “O Espírito Santo, que 
o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as 
coisas e vos recordará tudo o que Eu vos disse.” (Jo. 
14, 26); “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. (...) 
Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. 
Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei 
para junto de vós.” (Jo. 14, 27-28a). Verdadeiramente, 
Jesus não deixa de estar com os Seus e sente já a 
saudade deste contacto directo, segundo a natureza 
humana. Ele ama verdadeiramente e quer estar 
próximo. Ele deseja o melhor para os Seus pequeninos, 
para os Seus irmãos. Torna-os, torna-nos, filhos e 
herdeiros do Pai e da Sua morada. Jesus garante aos 
Seus que nunca ficarão sozinhos e estarão sempre 
acompanhados pelo Espírito, que tudo ensinará. Jesus 
comunica a Sua paz e deseja-a ardentemente para os 
Seus. Quer que acreditemos e confiemos. Quer que 
nunca nos perturbemos, porque não há motivo para 
isso. Ele está connosco e voltará para nós. Ele quer 
que os Seus vivam na certeza que não mais morrerão 
e que, por isso, não devem temer a vida. Ele quer antes 
que os Seus vivam a vida na paz e na verdade que 
d’Ele vêm. Jesus mostra um caminho novo, no qual não 
há erro, não há mentira, não há aflição ou lágrimas. 
Ele mostra esse caminho novo do amor, que gera 
santidade e plenitude. Jesus sobe aos céus, para junto 
do Pai e confia aos Seus a guarda e anúncio desse 
caminho novo. Ele sobe, para que nós possamos subir 
também um dia. Aberto o caminho para o Pai, pede aos 
Seus que o percorram sem perturbação e confiantes, 
porque Ele é o caminho. E pede-lhes que, com todo 
o empenho, compromisso, alegria, entusiasmo, 
criatividade, entrega, generosidade, numa palavra, 
com todo o seu amor, criem as condições para que esta 
mensagem de salvação seja universal, una e santa. 
E assim nasceria e se configura permanentemente a 
Igreja, sob o patrocínio eterno de Cristo, Sua cabeça. 
Isto é a Igreja. Assim, se quisermos, é entre a Ascensão 
e o Pentecostes que ela nasce e a comemoramos.

Pe. João Paulo Vaz
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40 Horas de Adoração 
regressa ao Cardal

A comunidade de Pombal é convidada a 
repetir a experiência das 40 horas seguidas 
de Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
A terceira iniciativa, de uma série de 
quatro, está agendada para os dias 17 
e 18 de Maio. O programa será idêntico 
aos anteriores, que se realizaram em 
Novembro e Fevereiro deste ano pastoral. 
As 40 horas de Adoração ao Santíssimo 
Sacramento acontecem no contexto da 
celebração do Ano da Fé. O início da 
Adoração está agendado para sexta-feira, 
dia 17, às 07h00 da manhã. O encerramen-
to, previsto para sábado dia 18, irá coincidir 
com a celebração do Crisma, às 21h00. As 
40 horas serão asseguradas pelos grupos 
juvenis da paróquia, escuteiros, capelas, 
catequistas e respectivos catequizandos, 
movimento dos Cursos de Cristandade, 
Neocatecumenais, Ministros Extraordinários 
e pelo pároco João Paulo Vaz que inicia e 
encerra este grande momento de oração e 
aprofundamento da nossa fé.

Arroteia assinala o Dia da Mãe
No passado domingo, Dia da Mãe, as 
crianças e jovens da Comunidade da 
Arroteia quiseram dedicar o dia a Nossa 

Senhora e Nossa Mãe. Esta simbólica 
homenagem foi também a todas as mães 
presentes na celebração. Antes da bênção 
final, um elemento do grupo coral cantou 
o cântico “Mãe, ouve-me”, as crianças 
ofereceram uma flor às suas mães e duas 
jovens mimosearam as restantes mães 
que estavam presentes. Foi um momento 
marcante e emocionante. A todos os 
presentes um muito obrigado pelo carinho.

A Comissão e o Grupo Coral
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Tocados pela Fé
O Movimento dos Cursos de 
Cristandade reuniu, na sexta-
feira, dia 3 de Maio, no Salão 
Paroquial de Pombal, para 
participar em mais uma Ultreia. 
O Director Espiritual desta 
Ultreia foi o Pe. Pedro Luís, 
Vigário Episcopal da Região 
Sul, coordenando a mesma 
Jaime Laim, da Paróquia 
do Alvorge. Deu-nos o seu 
testemunho a Isabel Silva, 

UMA NOITE PELA ASCRECC
Associação Sócio-Cultural, Recreativa e Educativa de 

Cumieira e Circunvizinhas

TEATRO-CINE DE POMBAL
18 Maio 2013, 21h00

Concerto com:
Filarmónica Artística Pombalense :: Dan Spirit

Reservas:
Paços do Concelho, Geral Limpezas, ASCRECC

Entrada:
5 primaveras

JORNADA ARCIPRESTAL
Dia da Igreja Diocesana

“sei em quem acreditei”
(2Tm. 1, 12)

Pombal
26 de Maio de 2013

Pavilhão das Actividades Económicas, Desportivas e Culturais

Festa em honra de S. Jorge
no lugar da Estrada
A Comissão da Capela da Estrada realizou, no 
passado dia 5 de Maio, a festa em honra de S. Jorge. 
O dia começou com a alvorada às 8h30m, depois a 
Missa e os restantes festejos. O decorrer da Missa foi 
animado pelo Grupo Coral dos meninos da Catequese 
e também com uma surpresa preparada pela Comissão 
e pelo Padre. Por ser dia da Mãe, durante a Eucaristia, 
as crianças entregaram uma flor a cada mãe. Seguiu-

da Paróquia do Alvorge, partilhando com todos os 
presentes como tem sido a sua caminhada em direcção 
ao Senhor, através da oração e sempre, mas sempre, 
com muita fé. A sua vida divide-se em duas partes: 
antes do Cursilho e após o Cursilho. Antes tinha muita 
fome do Senhor e depois passou a ser dependente da 
Palavra de Deus. Seguiu-se um momento de reflexão, 
com som musical, e a partilha de alguns testemunhos, 
todos salientando o amor que Deus tem por nós e a 
fé que necessitamos ter para chegar mais perto do 
Senhor. Seguidamente, o Pe. Pedro fez uma síntese 
de tudo o que foi falado e referiu que foi uma noite 
muito rica, porque o Senhor nos foi falando através de 
todos os testemunhos. Terminámos com a Eucaristia 
e o Pe. Pedro deixou-nos com a seguinte reflexão: 
“Deixemo-nos tocar pela Fé, por Jesus Cristo, porque 
só assim chegaremos ao Pai”.

Helena Pereira

se a Procissão e, 
a terminar, fez-
se um momento 
de veneração e 
oração a Nossa 
Senhora, com 
cânticos e pétalas 
de flores. Foi 
também exposto 

um trabalho realizado pelos catequizandos do 3º 
Sector sobre S. Jorge e uma das suas lendas. A festa 
continuou com a venda dos bolos dos andores, jogos 
tradicionais e com uma sardinhada, seguidos de baile. 
O dia foi muito alegre e rico para todos.

Ana Salete, Coordenadora da Catequese

Aldeia dos Redondos
celebrou S. Jorge

A Capela da Aldeia dos Redondos realizou, no último 
domingo de Abril, a festa em honra de São Jorge. O 
Santo é venerado neste lugar da Paróquia de Pombal 
há muitos anos. O ponto alto da festa foi a Eucaristia, 
que contou com a presença de dezenas de fiéis da 
Aldeia dos Redondos e lugares limítrofes.

Santorum oferece poemas às mães
A capela do Santorum 
festejou o Dia da Mãe 
com a recitação de 
um poema dedicado 
a todas as mães. 
A dedicatória foi 
registada durante a 
celebração eucarística 
de domingo passado, 

Dia da Mãe. A Missa foi animada por um grupo coral. 
No final da cerimónia, foram distribuídas flores pelas 
mães presentes, acompanhadas por bombons. A 
iniciativa partiu das catequistas e de algumas mães. 
Na prática, foi um dia diferente para as mães desta 
comunidade que saíram da Eucaristia com um sorriso 
nos lábios.
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Jovens da “Pascoa Missionária” 
reencontraram-se

Vicentes festejou Dia da Mãe
A Capela dos Vicentes comemorou o Dia da Mãe, que 
se celebrou no domingo passado, com rosas para 
todas as mães e uma especial para Nossa Senhora. 

NOTÍCIAS DO 8º ANO
Visita à Casa de Repouso dos Vinagres

No passado sábado, dia 4 de Maio, mais uma vez um 
grupo de catequese do 8º ano se deslocou à Casa 
de Repouso dos Vinagres, com o intuito de passar 
e fazer passar uma tarde de interação entre duas 
gerações tão distantes e tão próximas. Não quiseram 
os adolescentes, bem como as respetivas mães, 
esquecer uma data tão querida que se aproximava, o 
Dia da Mãe, e prepararam, para o efeito, uma pequena 
lembrança que, com todo o carinho, entregaram a cada 
idosa com um desejo de feliz Dia da Mãe. Mais uma 
vez, foi gratificante ver a cumplicidade e o entendimento 
entre as duas gerações. Desde já agradecemos a 
todos o acolhimento e, em especial, na pessoa da Sra. 
D. Lurdes, que nos acompanhou durante toda a visita 
e, na medida do possível, nos fez sentir “em casa”. O 
nosso bem haja e fica a promessa de que, assim que 
nos for possível e como nos foi pedido, lá voltaremos.

Os adolescentes:
André Amorim,

André Fernandes,
Andreia, Alexandra,

Catarina, Ivan,
Jessica Pereira,

Pedro e Sara.

“E a vida não vai parar, 
vai como o vento. Tens 
tudo a dar, não percas 
tempo. Podes saber 
que vais chegar onde 
Deus te quer levar”. O 
verso foi entoado vezes 
sem conta, no sábado 
passado, durante o reencontro entre os jovens que 
participaram na “Páscoa Missionária”, subordinada 
ao tema “Fé-licidade”. Recorde-se que a iniciativa se 
realizou durante o último Tríduo Pascal e reuniu uma 
centena e meia de jovens num evento inesquecível, 
quer para eles, quer para a nossa comunidade. A 
“Páscoa Missionária” foi organizada pelo grupo de 
jovens “Passo a Passo”, membro da família missionária 
“Verbum Dei”. No sábado passado, o grupo de jovens 

de Pombal convocou 
todos os participantes 
do Encontro e a resposta 
foi muito positiva: cerca 
de uma centena. Um 
reencontro emotivo, 
que serviu de partilha 
de experiências entre 
os jovens, que falaram 

abertamente sobre a sua comunhão com Jesus, 
depois de sentirem a “Fé-licidade” de conviver com 
Ele. Durante a manhã, participaram em jogos e 
brincadeiras no Jardim Municipal, onde a sua alegria 
contagiou os cidadãos anónimos que por ali passaram. 
Os jovens marcaram novo encontro para o próximo 
dia 25 de Maio, com o padre Félix. Ainda durante este 
mês, o “Passo a Passo” irá colaborar com a Festa da 
Vida, organizada pelo grupo do 8º ano e irá juntar-se 
à organização da Jornada Arciprestal, Dia da Igreja 
Diocesana, no próximo dia 26 de Maio.

Durante a Eucaristia, 
presidida pelo Sr. Pe. 
Américo, a Comissão 
da Capela colocou 
a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima no 
Altar para ali permanecer 
durante todo o mês 
de Maio, em memória 
da Mãe de Cristo e nossa Mãe. Depois, ouviram-se 
testemunhos sobre o amor das mães pelos seus filhos 
e distribuíram-se rosas pelas mulheres mais belas do 
mundo: as mães.

Festa da Vida
No próximo dia 18 de Maio, sábado, na nossa Paróquia 
de Pombal, vai ter lugar a “Festa da Vida”, ou seja, a festa 
de catequese correspondente ao 8º ano de catequese. 
Oitavo ano de uma caminhada que levará este grupo 
de adolescentes ao Sacramento do Crisma”. Festa 
esta que nada mais é do que confirmar que o símbolo 
máximo de vida, na vida de um cristão, deverá ser a 
CRUZ, porque foi nela e através dela que nós, os que 
acreditamos e seguimos Cristo, passámos da morte à 
vida, das trevas à luz, do pecado à redenção. Foi nela 
e por ela que Cristo levou ao extremo o Seu amor por 
Deus e o Seu amor pela humanidade. Por isso, num 
fim de semana de 40 horas de Adoração ao Santíssimo 
e de celebração da Festa do Pentecostes, faz todo o 
sentido que nós, os catequistas com os grupos que 
temos à nossa responsabilidade, celebremos a vida 
dada por Jesus, tendo como baluarte, a frase de 
Jesus: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo. 10, 10).

Do 3º ano e da Primeira Comunhão
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12 de Maio de 2013
Ascensão do Senhor - solenidade

Primeira leitura (Act. 1, 1-11)
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas 
que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o 
princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois 
de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos 
Apóstolos que escolhera. (...) Um dia em que estava 
com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem 
de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai 
(...). Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá 
sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém 
e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da 
terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 
escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no 
Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-
lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: 
«Homens da Galileia, porque estais a olhar para o 
Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado 
para o Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para 
o Céu».

Segunda leitura (Ef. 1, 17-23)
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 
da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de 
revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine 
os olhos do vosso coração, para compreenderdes a 
esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória 
da sua herança entre os santos e a incomensurável 
grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim 
o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu 
em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou 
à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, 
Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que 
é pronunciado, não só neste mundo, mas também no 
mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e 
pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de toda 
a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 
preenche tudo em todos.

Leitura do Evangelho (Lc. 24, 46-53)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Está escrito que o Messias havia de sofrer e de 
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que havia 
de ser pregado em seu nome o arrependimento e o 
perdão dos pecados a todas as nações, começando 
por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos 
enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai. Por 
isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos 
com a força do alto». Depois Jesus levou os discípulos 

até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-
os. Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi 
elevado ao Céu. Eles prostraram-se diante de Jesus, 
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. 
E estavam continuamente no templo, bendizendo a 
Deus.

Comentário
Depois da Ascensão, Jesus deixa de estar visivelmente 
presente num determinado lugar da terra. No entanto, Ele, 
que permanece eternamente vivo «depois da Sua Paixão», 
continuará sempre presente no meio de nós. A Ascensão 
inaugura o tempo da Igreja, na qual, de futuro, o céu e a 
terra se vão encontrar. Na Igreja, embora não O vejamos 
fisicamente, temos a possibilidade de viver de Cristo e 
com Cristo. Na Igreja, Jesus continua hoje a Sua obra de 
Salvação. A glorificação de Jesus começou na manhã de 
Páscoa, quando, triunfando do pecado e da morte, nos 
alcançou a vida plena. Porém, a subida de Jesus ao Céu, 
descrita de modo humano, de harmonia com a concepção 
antiga do universo, é a posse definitiva e total da glória, 
que já Lhe pertencia, pela Paixão e Ressurreição.
A glorificação de Jesus é também a glorificação da 
humanidade. Com efeito, pelo perdão dos pecados, 
prometido a todos os povos, nós participamos da vida do 
Ressuscitado, tornamo-nos membros do Seu Corpo místico, 
destinados à mesma glória da Cabeça. Reconfortados por 
esta certeza, fortificados pelo Espírito Santo, colaboremos 
para que a obra de Cristo atinja todos os homens.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 14.Mai | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 15.Mai | Cardal - Formação de Acólitos (17h00)

:: 15.Mai | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 17.Mai | Igreja do Cardal - Início das 40 Horas de 
Adoração (07h00)

:: 18.Mai | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 18.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º ano (21h00)

:: 18.Mai | Igreja do Cardal - CELEBRAÇÃO DO 
CRISMA na Vigília de Pentecostes (21h00)

:: 19.Mai | Capela da Sra. de Belém - Festa do Espírito 
Santo - Eucaristia (14h00)

:: 19.Mai | Igreja Matriz - Ensaio geral do Coro da 
Jornada Arciprestal (16h00)

:: 19.Mai | Igreja do Cardal - Tempo de oração pela Vida 
(18h30)

JORNADA ARCIPRESTAL
26 Maio :: 10h00 às 18h00 :: Pavilhão AEDC Pombal
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Director - Pe. João Paulo Vaz
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