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Jesus cumpre a Sua 
palavra

Esta é uma alegria eterna 
que se junta ao anúncio da 
Ressurreição de Jesus: Ele 
cumpre a Sua palavra. Chegou o 
tempo do Espírito Santo, que é o 
tempo da Igreja. Jesus, que nos envia, que nos torna 
missionários da Boa Nova da Salvação, disse-nos que 
não nos deixaria sós: o Consolador, o Paráclito viria e 
ensinar-nos-ia todas as coisas. A Igreja vive iluminada 
por esta presença e inspiração. E podemos dizer, sem 
receio e confiantes, que nos habita a presença de Deus 
para sempre. Quando nos dedicamos a empreender 
qualquer projecto na nossa vida, procuramos sempre 
munir-nos dos meios necessários, estudar e adoptar as 
melhores estratégias, para conseguir levar o projecto 
a bom porto e alcançar os objectivos. O Espírito 
Santo é tudo isso na construção da nossa vida e na 
edificação da Igreja como sacramento de salvação 
para o mundo. Como nos seria possível conhecer a 
Deus, se o próprio Deus não nos habitasse? E como 
falar de salvação e de eternidade, de perdão e de 
paz, de santidade e plenitude, se esses conceitos 
não nos fossem inspirados e o desejo de os viver não 
fosse provocado? Não esqueçamos nunca que somos 
fruto de um desejo que ultrapassa a nossa vida neste 
mundo. Não nascemos porque quisemos ou porque nos 
amámos a nós próprios. Nascemos, porque alguém o 
quis muito e nos amou antes de sermos. Senão, como 
chegaríamos a ser? Chegar a este pressentimento ou 
certeza significa que já experimentámos interiormente o 
conceito da divindade que nos ultrapassa, mas que nos 
completa. Significa que o Deus da vida já Se fez vida 
em nós. Significa a certeza de uma presença para além 
da nossa realidade. Significa também que essa nossa 
realidade está consagrada e participa da divindade. E 
significa, por fim, que Alguém o permite e realiza em 
nós, porque nada disto nasce de nós. Este é o tempo 
do Espírito, o tempo da sabedoria do amor, o tempo de 
todas as coisas boas, o tempo da salvação efectiva, um 
tempo para a glória. Vivamos uma gratidão permanente 
ao Espírito (e pelo dom do Espírito) e por nos dar a 
conhecer o Filho, para podermos chegar ao Pai. 
Vivamos de coração aberto à Sua acção e deixemos, 
pela sintonia, que tudo aconteça, de dentro para fora. E 
peçamos muitas vezes: Vem, Espírito Santo.

Pe. João Paulo Vaz
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A “caminhada”
da Festa da Aliança

Foi em clima de caminhada que, no dia 11 
de Maio, os catequizandos do 5º ano de 
Pombal viveram a sua Festa da Aliança. 
O percurso teve início no Centro Paroquial 

e terminou no 
Castelo da Cida-
de. Durante o tra-
jecto, os jovens 
catequizandos, 
acompanhados 
pelos seus cate-

quistas, lembraram a caminhada que o 
Povo de Deus tem vindo a fazer ao longo 
da história. O percurso foi rico em reflexões 
sobre as passagens bíblicas onde estão 
expressas algumas das alianças que 
Deus foi fazendo com o Seu Povo. Todos 

chegaram ao fim do caminho alegres e com 
apetite para um pequeno lanche partilhado 
e alguma brincadeira própria da idade.

Vitor Gonçalves

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
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Bispo associa-se a jantar a favor do 
Convento do Louriçal
O Bispo da Diocese de Coimbra, D. Virgílio do Nasci-
mento Antunes, desloca-se no próximo dia 25 de Maio 
ao Louriçal para participar numa iniciativa que marca 
também a primeira “união” dos dois clubes de serviços 
existentes em Pombal – Lions e Rotary: os dois clubes 

No próximo domingo, por ser a 
Jornada Arciprestal, não haverá 

edição do Boletim Paroquial.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

3. A fé vivida
A fé cristã é adesão a Jesus Cristo e à sua Boa Nova, 
que tem consequências na vida dos crentes. Ela seria 
estéril se não fosse transformadora da realidade do 
mundo e da sociedade a que somos enviados, ou então, 
como diz a Epístola de S. Tiago, “... a fé, se ela não tiver 
obras, está completamente morta” (Tg 2, 17); “mostra-me 
então a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, 
te mostrarei a minha fé” (Tg 2, 18). “Pela fé, no decurso 
dos séculos, homens e mulheres de todas as idades 
(...) confessaram a beleza de seguir o Senhor Jesus 
nos lugares onde eram chamados a dar testemunho do 
seu ser cristão: na família, na profissão, na vida pública, 
no exercício dos carismas e ministérios a que foram 
chamados” (BENTO XVI,Carta Apostólica A Porta da Fé, 
13). O Ano da Fé levará os cristãos a uma mais efetiva 
presença nas diversas realidades humanas, a um maior 
empenho na transformação da sociedade e da cultura, à 
luz da novidade do Evangelho assimilado e vivido. Como 
recorda o Papa, “o Ano da Fé será uma ocasião propícia 
também para intensificar o testemunho da caridade”, pois 
“a fé sem a caridade não dá fruto, e a fé sem a caridade 
seria um sentimento constantemente à mercê da dúvida” 
(BENTO XVI, Carta Apostólica A Porta da Fé, 14). Neste 
sentido, entre muitas iniciativas particulares de ação 
caritativa, exortamos os cristãos da Diocese a fazerem 
da Renúncia Quaresmal e do Contributo Penitencial uma 
grande campanha de caridade em favor dos pobres.

4. A fé rezada
A oração faz parte integrante da vida do cristão, 
enquanto meio de fortalecimento da fé e da comunhão 
com Deus, de tal modo que Jesus ensinou os seus 
discípulos a rezar e incentivou-os a orar para não caírem 
em tentação (cf. Lc 22, 46). A tradição da Igreja ensina 
que a oração exprime a fé e que, ao mesmo tempo, a  
alimenta. O Ano da Fé constitui uma oportunidade para 
que implementemos hábitos de oração tanto a nível 
individual, como familiar e comunitário.

Nesse sentido se orientam as seguintes propostas:
- Encontros de espiritualidade, por arciprestado, no 
Advento e na Quaresma. (...)
- Adoração Eucarística. Segundo uma prática já habitual, 
deveremos reforçar os momentos de adoração eucarísti-
ca. Com a colaboração dos Ministros Extraordinários da 
Comunhão, é possível uma rede de oração que envolva, 
a critério dos párocos, as igrejas e capelas onde se 
conserva o Santíssimo Sacramento, numa grande oração 
de louvor e de súplica de toda a Diocese, especialmente 
em favor das vocações sacerdotais.
 
- Oração familiar. A partir da proposta semanal inspirada 
na Liturgia da Palavra e da reflexão feita à volta da 
palavra-chave de cada domingo, sugere-se a reunião da 
família em oração, ao menos uma vez em cada semana.  
(...)

(continua no próximo número)

Mês de Maio na Charneca
Estamos no mês de Maio, mês de Maria, mãe de Jesus, 
e é tradição, na Capela da Charneca, organizar a 
Procissão das Velas. Este ano a procissão foi presidida 
pelo Sr. Padre Salvador, ao qual agradecemos o seu 
esforço e dedicação. Queremos também deixar uma 
palavra de agradecimento e apreço ao nosso pároco 
Pe. João Paulo, pelo apoio prestado. A procissão contou 
com a presença de inúmeras pessoas da Charneca e 

de Pombal uniram-se 
pela primeira vez a 
favor do Mosteiro do 
Santíssimo Sacra-
mento, vulgarmente 
conhecido por Con-
vento do Louriçal. 
O Convento é uma 
construção do início do século XVIII e alberga, actual-
mente, dezasseis Escravas do Santíssimo Sacramen-
to, da Ordem das Clarissas. O monumento sofreu es-
tragos consideráveis com o mau tempo que assolou a 
região, no passado mês de Janeiro. Conscientes das 
necessidades daquela comunidade religiosa, muito 
acarinhada pelos cidadãos do concelho de Pombal, os 
dois clubes decidiram unir-se e organizar um jantar de 
angariação de fundos a favor do Mosteiro. Sensibili-
zado pela atitude, o Bispo respondeu ao convite com 
a garantia da sua presença no jantar, que irá realizar-
se num restaurante do Louriçal. A Junta de Freguesia 
do Louriçal também se associou à iniciativa e integrou 
este grande evento nas comemorações dos 20 anos 
da elevação do Louriçal a vila. Os interessados em par-
ticipar devem contactar os clubes de serviços.

dos lugares vizinhos. 
Além disto, durante 
o mês de Maio, sa-
tisfazemos um pedido 
de Nossa Senhora de 
Fátima: rezamos o 
terço diariamente na 
Capela.

António Venâncio
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Pároco presidiu à Eucaristia do 
Caminho Neocatecumenal

O pároco de Pombal, Pe. João Paulo presidiu, no 
sábado passado, à Eucaristia da comunidade do 
Caminho Neocatecumenal da Paróquia. Durante a 
celebração, o Pe. João Paulo reflectiu sobre o tema da 

Comunidade ucraniana celebrou a 
Páscoa

Catequese dos Vicentes em Fátima

Charneca homenageou todas as 
mães

Festa da Aliança e Festa da Vida no 
Casal Fernão João

A comunidade católica 
de Pombal celebrou, 
recentemente, a sua 
Eucaristia da Páscoa 
numa cerimónia que 
decorreu na Igreja 
Matriz. A Eucaristia, 
bastante participada, 
foi presidida pelo Pe. 

Silvio, em ucraniano. Uma das curiosidades desta 
Missa é o facto das famílias levarem alimentos numa 
cesta que são benzidos e posteriormente consumidos… 
mas só no dia seguinte à celebração. Nesse dia, 
após a Eucaristia, não podem ingerir qualquer tipo de 
alimento. Este ritual realizou-se no exterior da Igreja 
Matriz, na praça Marquês de Pombal, e foi sempre 
acompanhado pelo coro da comunidade ucraniana, 
cujos os cânticos são entoados por vozes femininas 
que encantam a assembleia, mesmo os “curiosos” que 
se deslocam a estas Missas para conhecer melhor os 
rituais católicos dos países do Leste.

David Silva

Ascensão do Senhor e lembrou 
os presentes da necessidade 
de nos alegrarmos, como 
aconteceu com os discípulos, 
há dois mil atrás. A alegria que 
os apóstolos sentiram naquele 
momento é indescritível e só 
se consegue perceber com o 
coração. E é essa alegria que o 
pároco quer que a comunidade de Pombal transmita a 
todos os “irmãos” que se cruzam no seu caminho, na 
rua, no trabalho, em casa, nos locais de lazer, enfim, 
pulverizem o ar com a alegria de ser um seguidor  e 
anunciador de Cristo. A mensagem foi entendida 
pelos membros do Caminho Neocatecumenal, que 
partilharam palavras de alegria e confiança em Jesus 
Cristo, que, apesar da Sua Ascensão, caminha sempre 
ao nosso lado. Quem sente a Sua presença sente-
se muito feliz e consegue transmitir essa alegria aos 
outros. Nas Eucaristias do Caminho Neocatecumenal, 
a assembleia faz a sua partilha sobre as leituras 
escutadas. A comunidade reúne-se novamente no 
próximo mês de Junho para a celebração da Eucaristia, 
segundo a proposta do Caminho Neocatecumenal. 
Nos outros domingos, sempre integram e participam 
na Eucaristia dominical da comunidade paroquial.

David Silva

Os catequistas e cate-
quizandos da Capela dos 
Vicentes promoveram, 
no sábado passado, uma 
peregrinação a Fátima. 
Um grupo de cerca de 50 
jovens e adultos partiram 
dos Vicentes, às 23h00 
de sexta-feira passada, e chegaram (em vários grupos 
e de acordo com a resistência física de cada um) entre 
as 05h30 e as 08h00 da manhã de sábado. Apesar do 
cansaço, o grupo de peregrinos dos Vicentes ainda teve 
tempo de agradecer a Nossa Senhora de Fátima por 
tudo o que tem feito pelos seus devotos e acenderam 
velas para que mantenha sempre viva a chama da Fé 
daquela comunidade. Segundo Gilberto Neves, um 
dos organizadores da peregrinação, esta iniciativa foi 
bem sucedida pelo número de pessoas que conseguiu 
motivar. E… “para o próximo ano há mais”.

No dia 5 de Maio, 
dia da Mãe, a 
comunidade da 
Charneca prestou 
uma homenagem 
a todas as mães, 
com a oferta de 

uma rosa branca e com a mensagem de que “ as mães 
são também as tias, as madrinhas, as avós, as vizinhas, 
pois sentir e ser mãe, não é só quem dá à luz, é quem 
ajuda a crescer, alimenta, dá carinho, amizade e amor 
“. Todas as senhoras presentes na Missa receberam 
uma rosa. No total foi distribuída cerca de uma centena 
de rosas. As mães cujos filhos frequentam a catequese 
foram agraciadas com uma flor e um postal com uma 
dedicatória. Houve muita emoção e algumas lágrimas, 
mas de muita alegria. No final, foi oferecido um ramo 
a Nossa Senhora de Fátima, colocado junto à sua 
imagem, pela paroquiana Teresa, em nome de todas 
as mães.

António Venâncio

No passado domingo, no Casal 
Fernão João, o 5º e o 8º ano 
fizeram, respectivamente, a 
sua Festa da Aliança e Festa da 
Vida. Foi mais um momento celebrativo da caminhada 

destes catequizandos e 
que marca também o ritmo 
da vida espiritual desta 
comunidade.

Teresa Escalhorda
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19 de Maio de 2013
Domingo da Pentecostes

Primeira leitura (Act. 2, 1-11)
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 
línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma 
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam 
em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas 
as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele 
ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois 
cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos 
e maravilhados, diziam: «Não são todos galileus os 
que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um 
de nós falar na sua própria língua? (...)».

Comentário
De harmonia com a promessa de Jesus, o Espírito Santo 
desce sobre os Apóstolos, transforma-os totalmente e 
consagra-os para a missão, que Jesus lhes confiara. 
Com este Baptismo no Espírito Santo, nascia assim, 
oficialmente, a Igreja. Nesse dia, homens separados por 
línguas, culturas, raças e nações, começavam a reunir-se 
no grande Povo de Deus num movimento que só terminará 
com a vinda final de Jesus.

Segunda leitura (1 Cor. 12, 3b-7.12-13)
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a 
não ser pela acção do Espírito Santo. De facto, há 
diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o 
mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo 
Deus que opera tudo em todos. Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o bem comum. 
(...) Na verdade, todos nós (...) fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos 
nos foi dado a beber um único Espírito.

Comentário
O Espírito Santo é «a alma da Igreja». É Ele que dá aos 
Apóstolos a perfeita compreensão do Mistério Pascal e os 
leva a anunciar a Ressurreição a todos os homens, sem 
excepção. É por Ele que nós acreditamos que Jesus é Deus 
e essa nossa fé se mantém. É Ele que enriquece o Corpo 
Místico com dons e carismas, numa grande variedade de 
vocações, ministérios e actividades. É Ele que, ao mesmo 
tempo que nos distingue, nos põe em comunhão uns com 
os outros - a diversidade não destrói a unidade.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-23)
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».

Comentário
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação e o Espírito Santo 
está presente, a insuflar aos homens, mortos pelo pecado, 
a vida nova do Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado 
de Cristo, o Sopro purificador e recriador do mesmo Deus, 
comunica-se aos Apóstolos. Apodera-se deles, a fim de 
que possam prolongar a obra da nova Criação, e assim a 
humanidade, reconciliada com Deus, conserve sempre a 
paz alcançada em Jesus Cristo.

Liturgia da Palavra

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

:: 21.Mai | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

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

:: 22.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 25.Mai | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 26.Mai | Parque Desportivo - Jornada Arciprestal no 
Dia da Igreja Diocesana (das 10h00 às 18h30)

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

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

:: 29.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 01.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 02.Jun | Igreja do Cardal - Festa do Pai Nosso, das 
crianças do 2º ano (11h00)

:: 02.Jun | Travasso - Festa do Senhor dos Aflitos - 
Eucaristia e Procissão (14h00)

:: 02.Jun | Igreja do Cardal - CORPO DE DEUS - 
Eucaristia e Procissão (16h00)
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