
Que amor tão grande 
é esse?
Que amor tão grande é esse, 
Senhor, que Te fez entregar a 
Tua vida por cada um de nós? O 
que é que nos faz merecedores 
de tão grande oblação? Pelos 
nossos méritos, não chegaríamos a poder merecer 
nunca esse dom que fazes de Ti mesmo. Novamente, 
o mérito vem de Ti: é pelo amor imenso e infinito que 
nos tens que nos colocas acima de todas as coisas, 
sempre afirmando a nossa dignidade e fazendo-nos 
destinatários da salvação e da plenitude, porque para 
isso fomos assinalados. É o Teu amor que nos torna 
merecedores da entrega da Tua vida e nos confirma 
como filhos queridos do Pai. E, se queremos, por 
nossa vontade, tornar-nos, por nossas forças também, 
dignos da Tua entrega, então temos de passar a amar 
como Tu amas. Temos de fazer da nossa vida um dom 
maior, um bem permanente, uma imagem do amor 
que Tu és. E é esta vida nova que nos vens trazer e 
propor, como caminho neste mundo. Tu viveste assim, 
manifestando uma dignidade da natureza humana 
que não conhecíamos, tão grande que a nossa vida 
já não se limita só a uma natureza humana, mas, em 
Ti, também a uma natureza divina, que confere àquela 
santidade e perfeição. A ressurreição é a confirmação 
e a oferta definitiva desta realidade às nossas vidas. 
Viveremos para sempre, numa dignidade divina. Mor-
reste, Jesus, para nos libertar de tudo aquilo que nos 
impede de experimentar essa dignidade, que é a de 
filhos de Deus. Morreste na Cruz, para anular em nós, 
definitivamente, esse poder do mal para o pecado, 
que nos rouba toda a dignidade e nos afasta da vida. 
Morreste por amor, assumiste as nossas culpas e o 
castigo para elas e, porque só podes amar e o poder 
do mal para o pecado não existe em Ti, ressuscitas, 
comunicando-nos a vida em abundância, que confir-
ma, então, que estamos (que estou) assinalados para 
a vida, para a glória de Deus, para a eternidade. E, 
com tudo isto, me dizes que a minha vida já não é 
somente aquilo que conheço aqui, mas, muito mais, 
aquilo que desconheço de Ti, mas que consigo já ex-
perimentar e testemunhar aqui. O qe consigo eu dizer 
sobre o amor? Muito pouco. Mas, consigo incarná-lo e 
vivê-lo em mim, com os outros, aqui, agora e sempre. 
A Tua Morte e Ressurreição, a Tua vinda e a Tua obla-
ção eram e são necessárias para que eu passe a viver 
e entenda o sentido de toda a minha existência. Eu Te 
louvo, Jesus, e Te agradeço pela Tua Paixão, Morte e 
Ressurreição. Associa-me a Ti, hoje e sempre.

Pe. João Paulo Vaz

Passeio de Solidariedade a favor da 
Conferência S. Vicente de Paulo

No próximo dia 25 de Abril, que se celebra já na pró-
xima sexta-feira, como já foi referido no último Boletim 
Paroquial e também pelo senhor Pe. João Paulo Vaz, 
vai decorrer uma iniciativa inédita na nossa comuni-

dade: Passeio de 
Solidariedade, a 
favor da Conferê-
ncia São Vicente 
de Paulo. Quere-
mos deixar aqui 
antes de mais o 
nosso agradeci-
mento a quem 
teve esta iniciativa 

e a está a pôr em prática. No entanto queremos convi-
dar todos e cada um, em especial, para se juntar a nós, 
para que participem, com o único e grande objectivo de 
mostrar que ser solidário, ser generoso e ajudar, ainda 
são as melhores qualidades de qualquer ser humano. 
Não esquecendo a vertente lúdica, a confraternização 
e, ainda, o almoço, num dia que tanto diz a este País. 
O passeio pode ser efectuado de várias formas: a pé 
ou de bicicleta. Para a organização, o mais importante 
é envolver a comunidade neste evento. A concentração 
está agendada para as 09h00 junto à Biblioteca Munici-
pal de Pombal. O passeio terá início uma hora depois 
e deverá terminar por volta das 12h00, na Capela da 
Sra. da Belém. A manhã de solidariedade encerra com 
um almoço convívio. Cada inscrição tem um custo de 
cinco euros e pode ser feita através dos vicentinos. E 
aqueles que não puderem fazer o percurso de bicicleta 
ou a pé poderão inscrever-se também para o almoço.

Conferência S. Vicente de Paulo
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Cantar às Almas Santas
repetiu-se na Estrada

Paróquia de Pombal celebrou 
Domingo de Ramos

DOMINGO DE PÁSCOA

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)

A consciência dos limites constitui a nossa grande 
oportunidade para reconhecermos que temos di-
ante uma obra que não nos pertence, mas é Deus; 
para acreditarmos que a Evangelização é trabalho 
do Espírito Santo que nos foi dado, para sentirmos 
que somos simplesmente servos, porventura servos 
inúteis, mas escolhidos e enviados para levar em 
vasos de barro um imenso tesouro.

Ao enviar os seus discípulos em missão, o Senhor 
garantiu-lhes o dom do Espírito Santo (cf Lc 24, 49), 
que os capacitou para o testemunho até aos confins 
da terra e prometeu estar com eles todos os dias até 
ao fim dos tempos (cf Mt 28, 20). Depois, enviou efe-
tivamente o Espírito Santo sobre eles e começaram 
a anunciar por toda a parte a novidade da ressur-
reição do Senhor (cf. At 2, 24). Estas são também as 
nossas únicas certezas e seguranças.

Finalmente, o tempo que vivemos leva-nos a agir 
baseados na única realidade que sustenta todo o 
dinamismo evangelizador da Igreja, a fé “diante da 
promessa de Deus” (Rm 4, 20) e a “esperança para 
além do que se podia esperar” (Rm 4, 18).

(continua no próximo número)

Cantar das Almas da
Capela da Estrada

Mais uma vez se 
cumpriu a tradição do 
cantar para as almas, 
nesta Quaresma, nos 
lugares da Estrada, 
Aldeia dos Anjos, 
Carrascos, Santorum, 

Granja, Quintas, Vale da Quinta e Souto. Este grupo 
contou com a presença quase efectiva de 19 elemen-
tos, pertencentes aos respetivos lugares. No último 
dia, o grupo teve o prazer de contar com a presença do 
nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz. Manuel Ferreira, o 
pastor, fez uma análise muito positiva deste encontro 
com as pessoas, que se mostraram muito satisfeitas. 
Esta tradição continuará nas próximas Quaresmas.

Nesta Páscoa devemos ser sinais do 
amor e da salvação de Cristo

O patriarca de Lisboa desafia 
as comunidades católicas a 
assumirem-se, nesta Pás-
coa, como sinais do amor e 
da salvação de Jesus Cristo, 
que entregou a sua vida por 
toda a humanidade. Numa 
mensagem de vídeo publica-
da através da internet, D. Manuel Clemente sublinha a 
importância dos católicos irem de modo mais premen-
te ao encontro de “realidades” onde a esperança de 
Deus ainda não chegou. O patriarca lisboeta recorda 
particularmente “as pessoas que estão sós, desacom-
panhadas, não têm trabalho, não têm saúde, não têm 
companhia”. “Façamos Páscoa aí, passemos com elas 
para o mundo de Deus”, convida D. Manuel Clemente, 
salientando que “há mais felicidade no dar do que no 
receber”. “A felicidade está exactamente aí, não é ficar-
mos em nós próprios, nos nossos gostos, nas nossas 
apetências mas no gosto de Deus, que é a salvação 
de todos”, conclui. A Páscoa, que este ano é celebrada 
hoje, assinala a ressurreição de Jesus e é a festa mais 
importante do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Agencia Ecclesia

Estrada celebra S. Jorge
A Capela da Estrada celebra, no próximo domingo, dia 
27 de abril, a festa em honra de São Jorge. A festa tem 
início bem cedo, às 9h30, com uma arruada com os 
gaiteiros. Pelas 13h30, será efectuada a recolha dos 
andores e, meia hora, depois tem início a celebração 
da Eucaristia, seguida de procissão. A tarde continua 
com jogos tradicionais e, pelas 16h30, está previsto um 
bailarico. Uma hora depois, chegam as sardinhas e as 
febras assadas, acompanhadas com pão e vinho da 
região. O baile prossegue e, às 22h00, encerram os 
festejos com fogo de artifício.

Vicentes vai à mata fazer ramos
O Centro de Catequese dos Vicentes e os respectivos 
catequizandos acordaram bem cedo no Domingo de 
Ramos, para fazer um passeio pela mata. O passeio 
não tinha qualquer objectivo físico, mas sim espiritual. 

Os catequistas levaram as crianças e jovens da cate-
quese até ao pinhal, para lhes explicar a importância 
do ramo que, habitualmente, se faz, no domingo que 
inicia a Semana Santa. Durante o percurso, foi expli-
cado aos jovens a chegada triunfal de Cristo a Jeru-
salém e que os ramos por eles feitos simbolizam os 
ramos de palmeiras que os judeus usaram para sau-
dar a chegada do Rei. A própria Capela dos Vicentes 
foi ornamentada com ramos de palmeiras. Depois de 
preparem os seus raminhos, os meninos e as meni-
nas dos Vicentes, assim como os adultos, dirigiram-se 
à Capela para participarem na celebração da bênção 
dos ramos, seguida da Eucaristia.
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Procissão de Domingo de Ramos recordou a chegada de Cristo a Jerusalém

Festa de S. Jorge no Pinheirinho
A Capela do Pinheirinho celebra, no próximo domin-
go, dia 27 de abril, a festa em honra de São Jorge. 
Os festejos têm início às 14h00, com a celebração da 
Eucaristia em honra do santo padroeiro, seguida da 
venda dos andores. Pelas 17h00, tem início a anima-
ção musical e, pelas 18h30, um convívio popular, onde 
as febras e as sardinhas são as principais atrações. A 
cerimónia de levantamento do ramo está prevista para 
as 20h00.

A comunidade de Pombal recordou, no domingo pas-
sado, a chegada triunfal de Cristo a Jerusalém, através 
da bênção e 
procissão dos ra-
mos. A celebra-
ção do Domingo 
de Ramos marca 
o início da Sema-
na Santa. Neste 
dia celebramos 
a chegada de 
Jesus à cidade Santa. Cristo foi recebido com uma 
grande aclamação do povo que ainda tinha na memória 
o milagre da ressurreição de Lázaro. Cortaram ramos 
baixos de palmeiras para acenarem com eles e para 
fazerem uma passadeira de folhas no caminho. As cri-
anças cantavam e dançavam e o povo agitava no ar 
os ramos das palmeiras. A chegada triunfal de Jesus à 
cidade, que tanto amava, e onde iria morrer ainda hoje 
é recordada com a tradicional bênção dos ramos feitos, 
sobretudo, com ramos de alecrim e louro. A cerimónia 
realizou-se no largo da Igreja Matriz. Também aqui, 

como há cerca de dois mil anos atrás, assistimos ao 
sorriso das crianças e elas próprias agitaram os seus 
pequenos ramos no ar durante a passagem do nosso 
pároco. Depois desta cerimónia, a comunidade dirigiu-
se à Igreja do Cardal, em procissão. Na Igreja do Car-
dal, recordámos as últimas horas de Cristo entre nós. 
Durante a homília, o Pe. João Paulo procurou explicar 
porque iniciamos a Semana Santa com momentos de 

glória terrena 
seguidos da 
dor da cruz. 
O Evangelho 
centra-se no 
Cristo que se 
aniquilou a si 
próprio, acei-
tando a von-
tade do Pai e 

caminhando para a cruz. E isto, porque é difícil chegar 
à glória sem passar pela cruz. Como referiu o senhor 
Pe. João Paulo, como é que foi possível Ele ser con-
denado à morte? Hoje, sabemos como foi possível e 
por que é que isso aconteceu. “A entrega da própria 
vida por amor só 
se entende à luz 
desse amor. E a 
glória de Deus é 
a glória da sal-
vação e da vida”, 
disse o sacer-
dote.

Ramos solidários
A Conferência São Vicen-
te de Paulo promoveu, 
mais uma vez, no Domin-
go de Ramos, uma acção 
de angariação de fundos, 
para responder às mui-
tas solicitações que vão 
chegando e, também, 
com o intuito de, perante 
qualquer circunstância 
adversa, estar na linha 
da frente. Mais uma vez 
a Conferência S. Vicente 
de Paulo de Pombal, na 
pessoa da sua vice-presidente, Fernanda Caramonete, 
empreendeu a iniciativa da angariação de fundos com 
a venda de ramos para o Domingo de Ramos, uma 
festa muito importante do nosso calendário religioso. 
Nesse sentido e mais uma vez, vem a Conferência S. 
Vicente de Paulo de Pombal agradecer a toda a comu-
nidade, que, dentro das suas possibilidades, mais uma 
vez não quis passar indiferente e contribuiu.

Conferência S. Vicente de Paulo



20 de Abril de 2014
Domingo de Páscoa
Primeira leitura (Act. 10, 34a, 37-43)
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis 
o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 
depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a 
força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou 
fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos 
pelo Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e 
em Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O na 
cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 
manifestar-Se¬, não a todo o povo, mas às testemunhas 
de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e 
bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. 
Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que 
Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. 
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: 
quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos 
pecados».

Segunda leitura (Col. 3, 1-4)
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas 
do alto, onde Cristo Se encontra, sentado à direita de 
Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com 
Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se 
manifestar, então também vós vos haveis de manifestar 
com Ele na glória.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 1-9)
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de 
manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra 
retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão 
Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse-
lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos 
onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e 
foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o 
outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do 
que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro¬. Debruçando-
se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, 
chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no 
sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha 
estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, 
mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro:¬ viu e acreditou. Na 
verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo 
a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Comentário
Pedro e João, juntamente com Madalena, são as primeiras 
testemunhas do túmulo vazio, naquela manhã de Páscoa. 
Não foi, porém, muito facilmente que eles chegaram 
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Avisos Paroquiais
:: 21.Abr | Cidade - Visita Pascal (a partir das 19h00)

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

:: 27.Abr | Mendes, Crespos, Arroteia, Valdeira, Ranha 
de Baixo, Casal Fernão João - Visita Pascal (09h00)

:: 27.Abr | Santorum, Charneca, Travasso - Visita 
Pascal (10h00)

:: 27.Abr | Estrada - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 27.Abr | Pinheirinho - Festa de S. Jorge - Missa 
(14h00)

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

:: 27.Abr | Igreja do Cardal - Concerto de Páscoa - 
“Missa Brevis”, pela Filrmónica Artística Pombalense 
(18h00)
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PASSEIO DE SOLIDARIEDADE
Conferência de São 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

AJUDE A CONFERÊNCIA A AJUDAR.

à conclusão de que Jesus estava vivo. A sua fé será 
progressiva, caminhará entre incredulidade e dúvidas. Só 
perante as ligaduras e o lençol, cuidadosamente dobrados, 
o que excluía a hipótese de roubo, se lhes começam a abrir 
os olhos para a realidade.
No seu amor intuitivo, João é o primeiro a compreender 
os sinais da Ressurreição. Mas bem depressa Pedro, que, 
não por acaso mas intencionalmente, ocupa o primeiro 
lugar e nos aparece já nesta manhã como Chefe do Colégio 
Apostólico, descobre a verdade, anunciada tão claramente 
pela Escritura e pelo mesmo Jesus. Depois, em contacto 
pessoal com o Ressuscitado, a sua fé tornar-se-á firme 
como «rocha» inabalável.


