
A Glória e a Cruz ou 
a glória da Cruz?
Uma das coisas que sempre 
me causou alguma confusão e 
amargo de boca refere-se aos 
últimos dias de Jesus, antes da 
Sua morte. Ele era, na altura, um 
homem querido e amado por muitos, visto e aceite 
como um grande profeta, respeitado por muitos e, 
para alguns, o Messias esperado. E é assim que Ele 
é aclamado, naquela entrada triunfal em Jerusalém. 
Também pode confundir perceber que aquela entrada 
pouco tinha a ver com a postura humilde que Cristo 
sempre viveu. É quase incompreensível como é que, 
poucos dias depois, Ele é condenado à morte, flage-
lado e colocado numa cruz, talvez por muitos dos que 
O tinham aclamado como rei, como Aquele que vinha 
em nome do Senhor. Que pensar sobre isto? Ter-
Se-á Cristo enganado a nosso respeito e caminhou, 
sem saber como, para uma morte que não esperava? 
Deixou-Se, finalmente, aclamar, sem imaginar que 
tudo ia acontecer ao contrário? Não. Sabemos bem 
que não foi assim. Na verdade, foram os homens que 
se enganaram a respeito de Jesus. Em primeiro, Ele 
deixa que O aclamem como rei, porque vai manifes-
tar, a seguir, que realeza é essa - a do serviço e do 
amor - e completar a Sua coroação da única forma 
possível, para que fosse reconhecido como rei eterno 
e o que vem, realmente, em nome do Senhor: a en-
trega da vida por amor. Na verdade, não foi só a Sua 
entrada em Jerusalém que foi triunfal: todo o processo 
da condenação, a flagelação, as humilhações várias, 
o caminho para o Calvário, a crucificação e a morte na 
cruz o foram também. Em segundo, quem O aclamou 
na entrada e, logo a seguir, O condenou não O re-
conheceu, não percebeu a Sua vida, os Seus gestos, 
as Suas palavras, a Sua majestade, o Seu amor. De 
facto, não foi Cristo que Se equivocou. A entrega da 
vida por amor e para salvação de todos é um mistério 
que só se entende à luz do mesmo amor. A vida ganha 
pela oferta da vida estava para além da compreen-
são daquele povo. Estárá, ainda, para além da nossa 
compreensão? A glória de Deus é a glória do amor, 
é a glória da salvação e da vida, é a glória da Cruz. 
Senhor Jesus, Tu reinas verdadeiramente, porque, 
em tudo, só pudeste amar. Concede-nos reconhecer 
a Tua glória e buscá-la continuamente. Dá-nos a graça 
de perceber, com o coração, o Mistério Pascal e ex-
perimentá-lo na nossa vida. É a nós que tudo se dirige, 
que se dirige essa Tua realeza. Vem aí a Tua Páscoa e 
nós queremos acolher essa Vida.

Pe. João Paulo Vaz

Páscoa Missionária na Redinha
O Grupo de Jovens da paróquia de Pombal “Passo a 
Passo”, membro da família missionária Verbum Dei, 
está a preparar o regresso da Páscoa Missionária, a 
decorrer na Redinha, durante o Tríduo Pascal. Depois 
do sucesso do evento do ano passado, os jovens e os 
sacerdotes missionários organizam um novo encontro/
retiro. A Páscoa Missionária destina-se aos jovens/a-
dolescentes de idades compreendidas entre os 14 e os 
18 anos, da(s) paroquia(s) e lugares em torno do local 
onde acontece o encontro e aos adolescentes do Passo 
a Passo. É destinado a todos os adolescentes e jovens 
que queiram e desejem viver este tempo de uma forma 
diferente e jovem. A iniciativa tem a intenção de mo-
bilizar toda a comunidade onde decorre, que, mesmo 
não estando envolvida nas atividades, colabora para 
que possa acontecer. Depende de todos, essa experi-

encia de fé. Espera-se também a participação de toda 
a comunidade das três paróquias orientadas pelo Pe. 
Manuel Maduro, assim como da paróquia de Pombal, 
nas celebrações do Tríduo Pascal. A Páscoa Missioná-
ria tem início na próxima quinta-feira, pelas 10h00, na 
Igreja da Redinha e encerra no sábado após a Vigília 
Pascal. O encontro tem uma direção geral, que está 
responsável pelas atividades, composta por um mis-
sionário da Verbum Dei (Pe. Victor) e o responsável da 
Família Missionária Verbum Dei de Pombal (Ricardo).
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Jovens colaboram com a 
Conferência S. Vicente de Paulo

Bispo de Coimbra encerra ciclo de 
Conferências Quaresmais

DOMINGO DE RAMOS

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o 

Evangelho, como caminho do encontro 
pessoal com Cristo, único Salvador,

e com a Sua Igreja.
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Carta Pastoral do Bispo de Coimbra

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

II. O CAMPO É O MUNDO (Mt. 13, 38)

3. “Este é o tempo favorável (kairós)” (continuação)

Muito daquilo que identificamos como debilidades da 
humanidade pode constituir ao mesmo tempo uma 
fonte de possibilidades que a Igreja na realização da 
sua missão evangelizadora tem de potenciar.
A saturação do materialismo dominante, que, afinal, 
não foi capaz de satisfazer os mais profundos an-
seios humanos, dá origem a uma grande sede de 
Deus, de infinito, de espiritualidade, que precisa de 
uma resposta adequada da parte da Igreja, porta-
dora da verdadeira Palavra de Vida Eterna.
O endeusamento da razão, que pensou poder en-
contrar um sentido para tudo o que são as maiores 
questões humanas, deixou atrás de si um rasto de 
insatisfação, que precisa de ser preenchido pelo 
conhecimento da razoabilidade da fé.
Toda a espécie de humanismos fechados ao tran-
scendente e, por isso, limitados na oferta de uma 
salvação terrena, anseiam por horizontes mais 
vastos que permitam ao homem ultrapassar-se a si 
mesmo e abrem as portas à novidade de Deus já 
apontada pela bênção que se segue ao ato criador 
de Deus, quando disse: “crescei e multiplicai-vos; 
enchei e dominai a terra e submetei-a” (Gn 1, 28).

(continua no próximo número)

Partilhar com os idosos:
uma lição de vida

Na tarde do último sábado, nós, o nosso filho mais 
novo e os nossos catequizandos do 7º ano, fizemos 

uma sessão de ca-
tequese diferente. 
Após as confissões 
quaresmais, na Igreja 
do Cardal, visitámos 
os idosos da Casa de 

Repouso dos Vinagres. Foram momentos de partilha 
muito especiais, entre gerações distintas, mas unidas 
pela mesma fé em Cristo. Os jovens selecionaram 
pequenos excertos bíblicos, que leram, para delícia 
dos que os ouviram, oferecendo-os, depois, junto com 
bombons. Os sorrisos e o brilho dos olhos daqueles 
que os receberam, bem como as suas palavras e ges-
tos carinhosos, foram sinais do amor de Cristo que, as-
sim, se faz presente e 
actuante no coração 
humano que O expe-
rimenta na comunhão 
dos afetos. Finalizá-
mos com um lanche 
convívio em nossa casa, ao qual se juntaram alguns 
pais. Agradecemos ao Senhor por mais estas bênçãos 
recebidas, cientes da importância das mensagens que 
Ele nos enviou através da Palavra lida (por exemplo, 
“Não julgueis, para que não sejais julgados.”, Mt. 7, 1; 
“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.” Sl. 23, 1) 
e fazemos votos para que os ensinamentos desse dia 
iluminem, sempre, as vidas de todos os que fizeram 
esta experiência.

Os catequistas Graciosa Gonçalves e Paulo Rodrigues O cantar das almas santas na Arroteia 
e aldeias vizinhas
O Cantar das Almas 
Santas é uma tradição 
já bastante antiga nas 
nossas aldeias, que 
se realiza durante a 
Quaresma. Um grupo 
de homens e mulheres 
percorrem as casas das 
nossas aldeias a cantar 
e a rezar pelas almas 
mais necessitadas. Este cantar assume-se como um 
gesto de súplica. Súplicas cantadas, dirigidas ao Se-
nhor Deus, com o objectivo da salvação das almas. 
Este ano não foi excepção, mesmo com o frio e a chu-
va que se tem feito sentir, o grupo das Almas Santas 
já percorreu as nossas ruas da Arroteia e aldeias vi-
zinhas.

Via Sacra nos Crespos
No passado domingo passado, pelas 15h00, a comu-
nidade dos Crespos realizou a Via Sacra, organizada 
pelo grupo da Catequese, com a ajuda da Comissão 
da Capela. Participada por toda a comunidade, percor-
reu algumas ruas do Alto dos Crespos. Todas as Esta-
ções foram lidas pelos meninos da Catequese e foi um 
momento bonito em bem vivido desta comunidade da 
nossa Paróquia.

Via Sacra na Ranha de Baixo
Na tarde do passado do-
mingo, dia 06 de Abril, 
sob um sol radiante, a 
comunidade da Ranha de 
Baixo, realizou a Via Sa-
cra pelas ruas da aldeia. 
Ao longo das catorze Es-

tacões, os participantes foram convidados a meditar a 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma forma da 
comunidade viver com mais intensidade esta Quares-
ma.

Helder Santos

Diocese de Coimbra

Alicerçados em Cristo,
formamos uma comunidade de discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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A Corresponsabilidade Pastoral (segundo D. Virgílio do Nascimento Antunes)

Jovens colaboraram no peditório dos Vicentinos

Um dos mais notáveis ensinamentos do 
Concílio Vaticano II consistiu em propor 
e desenvolver a teologia relativa à Igreja, 
Povo de Deus, constituído por muitos 
membros, a viver a fé em comunhão com 
Cristo e uns com os outros, exercendo de 
forma corresponsável e própria a partici-
pação no múnus profético, sacerdotal e 
real. O parágrafo é uma transcrição duma 
mensagem do nosso Bispo, D. Virgílio 
Antunes, e resume, bem, aquilo que a 
Diocese entende por corresponsabilidade 
pastoral. Este tema foi escolhido pelos 
párocos do Arciprestado de Pombal para 
encerrar o ciclo de Conferências Quares-
mais deste ano. O nosso Bispo foi o orador convidado e 
procurou, durante a sua apresentação, deixar bem ex-
plícito aquilo que a Igreja entende por corresponsabili-
dade pastoral. E para quem ainda não se tinha aperce-
bido, somos todos corresponsáveis pelo sucesso ou in-
sucesso dos objectivos que orientam a nossa actuação 
enquanto membros do Corpo de Cristo. Não existem 
uns mais responsáveis que outros. E no entender do 
nosso Bispo, somos todos, enquanto Povo de Deus, 
responsáveis em igual medida. A diferença está nos 
carismas que cada um tem. Para percebermos melhor, 

o nosso Bispo 
recordou a 
definição de 
São Paulo, 
pela qual de-
nomina a Igreja 
como o “Corpo 
Místico de Cris-
to”. A cabeça é 
Cristo, da qual 

depende o bom funcionamento de todos os membros e 
órgãos do corpo. “Os leigos, sejam quais forem, todos 
são chamados a concorrer como membros vivos, com 

todas as forças que receberam da bon-
dade do Criador e por graça do Reden-
tor, para o crescimento da Igreja e a sua 
contínua santificação” (LG 33), recordou 
o senhor Bispo. Depois de esclarecer o 
que a Igreja entende por corresponsabili-
dade, D. Virgílio Antunes, apontou várias 
dimensões. A primeira: tem de haver um 
encontro pessoal com Cristo. A segunda 
é o amor que nutrimos pela nossa Igreja 
e o sentido da pertença eclesial, ou seja, 
amar a comunidade que caminha ao nos-
so lado. A sinodalidade é outra das dimen-
sões sugeridas pelo Bispo. Na prática, a-
quilo que a Igreja propõem é que o Povo 

de Deus caminhe sempre junto na execução da Palavra 
de Deus. “Somos todos sujeitos activos da evangeliza-
ção”, disse. A encerrar, D. Virgílio lembrou que estão em 
funcionamento ou em fase de constituição as unidades 
pastorais, com equipas de Animação Pastoral consti-
tuídas por sacerdotes e leigos que, juntos, definem a 
sua missão. E antes de encerrar, D. Virgílio deixou bem 
claro que os 
párocos de-
vem ser acti-
vos e devem 
p r o m o v e r 
acções em 
c o n j u n t o 
com a co-
m u n i d a d e 
que têm a 
seu encargo. Uma paróquia que se limite a fazer a 
gestão das tradições doutrinais e dos sacramentos 
está, inevitavelmente, “condenada”. A conferência do 
senhor Bispo foi antecedida e precedida da actuação 
do Coro Municipal Marquês de Pombal, que encantou 
o auditório com temas dedicados a Maria e outros rela-
cionados com a amizade e o amor.

Jovens catequizandos da nossa Paróquia (e não só) 
colaboraram activamente no peditório de bens alimen-

tares que a Conferência 
São Vicente de Paulo de 
Pombal promoveu, no 
fim-de-semana passado. 
Dezenas de jovens, a 
maioria catequizandos da 
nossa paróquia, associ-
aram-se a esta iniciativa 

que os Vicentinos desenvolvem, sempre que os bens 
alimentares começam a escassear no seu armazém. 
A Conferência São Vicente de Paulo de Pombal é pro-
curada por mais de uma centena de famílias que vivem 
em condições precárias ou às quais, em alguns casos, 
os recursos financeiros não permite fazer uma refeição 

condigna durante os 30 dias do mês. A distribuição dos 
bens é mensal. Apesar da situação económica que o 
país atravessa, a solidariedade não se tem retraído e 
milhares de cidadãos deste concelho continuam a aju-
dar os mais carenciados. Também no fim-de-semana 
passado, a Escola Teconológica Artística e Profissional 
(ETAP) de Pombal promoveu um Sarau Cultural, cu-
jas receitas (em bens alimentares) reverteram na to-
talidade para a 
Conferência São 
Vicente de Paulo. 
Os Vicentinos a-
gradecem todas 
as iniciativas a fa-
vor dos seus be-
neficiários. 



13 de Abril de 2014
Domingo de Ramos
Primeira leitura (Is. 50, 4-7)
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para 
que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam 
abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, 
para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor 
Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei 
um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam 
e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei 
o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o 
Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei 
que não ficarei desiludido.

Comentário
Esta leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo do 
Senhor”. Este Servo revela-se plenamente em Jesus, na 
sua Paixão: Ele escuta a palavra do Pai e responde-lhe 
cheio de confiança, oferecendo-Se, em obediência total, 
pela salvação dos homens.

Segunda leitura (Filip. 2, 6-11)
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante 
aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por 
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima 
de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai.

Comentário
Esta leitura é também um cântico, mas agora do Novo 
Testamento, muito provavelmente em uso nas primitivas 
comunidades cristãs. Nele é celebrado o Mistério Pascal: 
Cristo fez-Se um de nós, obedeceu aos desígnios do Pai 
e humilhou-Se até à morte, e foi, por isso, exaltado até à 
glória de “Senhor”, que é a própria glória de Deus.

Leitura do Evangelho (Mt. 26, 14 – 27, 66)

Comentário
Todos os evangelistas apresentam a história da Paixão 
do Senhor. São Mateus escreve tendo em vista sobretudo 
os cristãos que vêm do meio dos judeus. Estes conhecem 
muito bem o Antigo Testamento e, por isso, ele faz 
referências frequentes a passagens deste Testamento 
nas quais manifesta que o que nelas estava anunciado se 
realizou na Paixão de Jesus. O Senhor é, de facto, o ponto 
de chegada de tudo o que antes tinha sido profetizado.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 13.Abr | Igreja do Cardal - Lectio Divina (Caminhada 
Quaresmal) (17h00)

:: 14.Abr | Valdeira - Confissões Quaresmais (19h30)

:: 14.Abr | Ranha - Confissões Quaresmais (20h30)

:: 14.Abr | Travasso - Confissões Quaresmais (21h30)

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

:: 16.Abr | Mendes - Confissões Quaresmais (19h30)

:: 16.Abr | Crespos - Confissões Quaresmais (20h30)

:: 16.Abr | Charneca - Confissões Quaresmais (21h30)

:: 16.Abr | Salão Paroquial - Reunião dos Catequistas 
do 6º ano (21h30)

:: 17.Abr | Sé Nova, Coimbra - Missa Crismal (10h30)

:: 17.Abr | Igreja Matriz - Missa da Ceia do Senhor, 
com o Lava-pés e Adoração (21h00)
:: 18.Abr | Igreja Matriz - Celebração da Paixão do 
Senhor (15h00)
:: 18.Abr | Do Cardal à Sra. de Belém - Via Sacra 
(21h00)
:: 19.Abr | Igreja do Cardal - VIGÍLIA PASCAL (22h00)
:: 20.Abr | Cumieira, Guístola, Vicentes, Pinheirinho - 
Visita Pascal (09h00)

:: 20.Abr | Barrocal, Casalinho, Mouriscas, Barrocas, 
Melga, Flandes, Fonte Nova, Ponte da Assamaça, 
Estrada, Redondos, Carregueiro - Visita Pascal (10h00)
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:: 17.Abr | Igreja Matriz - Missa da Ceia do Senhor, 
com o Lava-pés e Adoração (21h00)
:: 18.Abr | Igreja Matriz - Celebração da Paixão do 
Senhor (15h00)
:: 18.Abr | Do Cardal à Sra. de Belém - Via Sacra 
(21h00)
:: 19.Abr | Igreja do Cardal - VIGÍLIA PASCAL (22h00)

PASSEIO DE SOLIDARIEDADE
a favor da

Conferência de S. Vicente de Paulo

CICLOTURISMO E PEDONAL

25 Abril 2014

09h00 - Concentração junto à Biblioteca Municipal
10h00 - Partida
12h00 - Chegada à Capela da Sra. de Belém
13h00 - Almoço para todos os participantes

Quem não quiser andar de bicicleta ou a pé 
também se pode inscrever

Inscrições até ao dia 23 de Abril
Cada inscrição: 5 PAULOS
Informações e inscrições:
919 550 684 / 917 283 238 / 917 379 885

PARTICIPE!
AJUDE A CONFERÊNCIA A AJUDAR.


