
Nós vivemos da 
Ressurreição
Cristo Jesus ressuscitou! Este é o 
anúncio que fazemos de uma for-
ma especial neste tempo pascal.A 
morte não tem domínio sobre Ele 
e, tendo-Se oferecido por nós e 
assumido o castigo da morte, livra-nos do poder do 
pecado: o pecado e a morte já não têm domínio sobre 
nós. O cristão passa a viver fundamentando a sua vida 
no mistério da Ressurreição. Os nossos olhos enchem-
se agora da esperança da imortalidade, da vida divina 
em nós, de alegria e de paz, da plenitude de Deus. 
Tudo se completa em nós, porque sabemos, então, 
o porquê da nossa existência: Deus nos chama a Si, 
para nos associar à Sua glória; e aí chegaremos pela 
nossa ressurreição, que será, para sempre, participa-
ção na Ressurreição de Cristo. Nós precisávamos que 
o nosso Amigo e Senhor morresse por nós, porque as 
nossas forças não nos permitiam, por si só, chegar 
à salvação e à perfeição da humanidade. Em Cristo 
encontramos a salvação e essa perfeição. E aprende-
mos, definitivamente, que só no mistério de um amor 
sem medida, sem reservas e condições podemos dar 
um sentido eterno à vida. É por isso que Cristo é o 
sentido da nossa vida: o caminho, a verdade e a vida. 
Que o nosso coração seja eternamente agradecido por 

tudo o que Ele fez e faz por cada um de nós. Que nos 
deixemos tocar por esse amor, para passarmos a viver 
dele. Que experimentemos a vida nova do Ressusci-
tado, para não mais desanimarmos ou esmorecermos 
nesta vida. Que nos deixemos encontrar por Ele, para 
vivermos em paz, alegres e entusiasmados. Que o 
sepulcro do nosso pecado se esvazie inteiramente da 
nossa presença e tudo em nós seja luminoso e santo. 
E que o anunciemos sem receio. Seja Cristo o Se-
nhor que adoramos, amamos e queremos seguir. Seja 
o mandamento do amor o nosso mandamento maior, 
acolhendo a vida em Seu nome.

Pe. João Paulo Vaz

Semana de oração pelas Vocações
A III semana da Páscoa é dedicada à oração pelas 
vocações. Este ano, com o tema “Vocações, testemu-
nhas da verdade!”, a 51.º semana de oração pelas vo-
cações surge como um grande desafio: descobrir que 
cada vocação deve ser um sinal, um testemunha da 
Verdade, do Evangelho que é Jesus Cristo. Na cidade 
de Coimbra, iremos ter uma grande vigília de oração 
presidida pelo nosso bispo, na Sé Nova, no dia 7 de 
maio, pelas 21h30. Localmente, em cada comunidade, 
irão realizar-se outras iniciativas que querem ser um 
desafio a que muitos possam questionar-se acerca da 
vida e do projeto que Deus tem para cada um.
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Acólitos prepararam-se para a 
Páscoa do Senhor

Jovens catequizandos participaram 
activamente na Via Sacra

DOMINGO II DA 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” (continuação)

III. DESIGNOU SETENTA E DOIS DISCÍPULOS E 
ENVIOU-OS (Lc. 10, 1)

1. Vocação e missão

O chamamento e o envio dos discípulos são duas 
vertentes da mesma vocação cristã, dois movimen-
tos que se implicam mutuamente. Os Evangelhos, 
depois de apresentarem Jesus a chamar os seus 
Apóstolos e Discípulos para andarem com Ele e 
aprenderem d’Ele, apresentam-n’O sempre a enviá-
los com a missão de proclamar o Reino de Deus.

A vocação dos discípulos já leva implícita a missão 
que hão-de cumprir em favor daqueles a quem se di-
rigem. Qualquer chamamento de Deus é em primeiro 
lugar um sinal do seu amor para com aquele que é 
chamado, uma fonte de bênção e de graça pessoal, 
fruto de uma eleição e de uma escolha somente 
compreensível na fé. No entanto, qualquer vocação 
ou chamamento de Deus tem sempre em vista o 
bem da comunidade, da Igreja e da humanidade.

Recordamos a figura de Abraão, cujo chamamento 
se tornou uma fonte de bênção para si mesmo, em 
primeiro lugar, mas depois também para a sua famí-
lia e, de algum modo, para todas as famílias da terra 
(cf Gn 12, 2-3).

Do mesmo modo os Apóstolos de Jesus, chamados 
e escolhidos, comungaram das fontes da salvação 
e viram na fé a glória que Deus preparou para os 
seus filhos; tornaram-se eles mesmos mensageiros 
e testemunhas destemidas de Cristo morto e res-
suscitado. Receberam para dar, e assim fizeram.

(continua no próximo número)

Via Sacra na Charneca
Realizou-se, no domingo de Ramos, uma a Via Sacra 
por algumas ruas da Charneca. A caminhada contou 
com mais de quatro dezenas de pessoas, na sua maio-

ria adultos. A cruz foi levada, entre cada estação, pelos 
meninos da Catequese e contou com os cânticos do 
coro de adultos da nossa Capela. Foi uma hora senti-
da, com emoção,  onde procurámos levar a mensagem 
de Cristo, que coincidiu com o Domingo de Ramos. No 
final, as pessoas estavam emocionadas, e felizes. A 
Comissão da Capela agradece a todas as pessoas que 
se associaram a nós, nesta missão de evangelizar.

António Venâncio

Agradecimento à população
Nos passados dias 5 e 6 de Abril, decorreu, em alguns 
supermercados da nossa cidade, a saber, Ulmar, Mini-
preço, Neomáquina, Pingo Doce da GNR, Pingo Doce 
do Shopping e Intermarché, mais uma recolha de ali-
mentos a favor da Conferência de S. Vicente de Paulo 
de Pombal. Sendo assim, decidiu esta Conferência, na 
sua última reunião, que decorreu no passado sábado 
dia 12 de Abril, vir publicamente agradecer as todas 
as pessoas que, não se mostrando indiferentes a mais 
esta iniciativa, quiseram mostrar o seu apoio, não só à 
Conferência de S. Vicente de Paulo, mas também ao 
que de mais importante ela representa: “o apoio aos 
mais necessitados” da nossa comunidade. É importan-
te, tal como referiu, na última reunião, o seu Presiden-
te, Luís Silva, que saibamos ler a mensagem transmi-
tida: “que ninguém na nossa cidade passe fome por 
falta de alimentos”. Por isso e mais uma vez, o nosso 
agradecimento e nosso bem-haja a toda a comunidade 
em geral. Um agradecimento também a todos os vo-
luntários, desde os mais jovens ao mais velhos.

Conferencia São Vicente de Paulo

Capela da Estrada faz Via Sacra
em Fátima
No passado Domingo de Ramos, a comunidade da Es-
trada realizou uma Via Sacra, desde o Santuário de 
Fátima até aos Valinhos. Este local transmitiu-nos paz 

e tranquilidade, o que nos ajudou a refletir e viver mais 
intensamente as catorze estações do percurso da Pai-
xão de Cristo, até ao Calvário.

Fátima Jovem
Vai realizar-se, nos dias 3 e 4 de Maio, em Fátima, o 
grande encon¬tro nacional de jovens, que todos os 
anos acontece no primeiro fim-de-semana de Maio. O 
Secretariado Diocesano da Pastoral Ju¬venil de Coim-
bra pretende participar nesta peregrinação, levando 
muitos jovens da nossa Diocese. A organização pro-
mete verdadei¬ros momentos de partilha da fé e da 
alegria. O Fátima Jovem é uma oportunidade para o 
jovem concretizar o seu encontro com Cristo.
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Acólitos prepararam-se para a Páscoa 
em encontro
Os acólitos da Paróquia de Pombal viveram dois dias 
diferentes, durante o período que antecedeu a grande 
festa da Páscoa. Os auxiliares do sacerdotes ou dos 
ministros da palavra nas acções litúrgicas, principal-
mente durante a celebração da Eucaristia, recolheram-
se em Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos, para 
se prepararem para a acolher, nos seus corações, a 
entrega total de Cristo por toda a humanidade. Du-
rante os dois dias, os acólitos foram desafiados pelo 
nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, a reflectir sobre 
duas questões essenciais para perceber este período 
festivo: “O que significa para mim esta oferta de Je-
sus? Como devo responder a este amor que Jesus me 
tem?” Depois de algum tempo de reflexão as respos-
tas foram no sentido de grande respeito pelo Senhor, 
que ofereceu o seu sangue e o seu corpo para nos 
dar a vida eterna. “A consagração de Cristo é o mo-
mento mais importante da celebração da Eucaristia. É 
um momento único, a que devemos saber dar o devido 
valor”, respondeu uma das acólitas que fez este retiro. 
Na segunda pergunta, a mesma jovem apelou ao res-
peito pela instituição Igreja. E entende que a melhor 
resposta que se pode dar ao amor de Jesus por nós 
é amar, da mesma forma, o nosso próximo. Durante 
o retiro, os acólitos foram convidados, várias vezes, 
a viverem em intimidade com Cristo através da ora-
ção, principalmente antes de qualquer refeição. Este 
agradecimento a Deus pelos alimentos que Ele nos 
coloca à disposição é muito importante e na maioria 
das vezes é esquecido nos nossos próprios lares. Os 
jovens regressaram a Pombal copm as celebrações do 
Tríduo Pascal devidamente preparadas e com o cora-
ção cheio de amor por Jesus e com uma enorme von-
tade de O continuar a servir. 

Festa dos Jovens no Casal F. João
Os jovens do Casal Fernão João promovem, nos pró-
ximos dias 3 e 4 de maio, uma festa dedicada à juven-
tude. A festa começa no sábado, pelas 18h00, com um 
convívio popular, onde serão servidas, a toda a comu-
nidade local, sardinhas assadas, febras e o vinho da 
região, acompanhado de um concerto de música ao 
vivo. O primeiro dia de festa encerra com um baile po-
pular. No domingo, a aldeia irá acordar com o som dos 
gaiteiros e, pelas 12h00, chegará o andor. A celebração 
eucarística será às 14h00, seguida de procissão. Pelas 
15h30, decorre a abertura do bar e a venda do andor. 
Os mais pequenos terão oportunidade de brincar num 
insuflável e passar alguns momentos na barraca dos 
desenhos. Para todos, um rancho folclórico e um grupo 
surpresa. A tarde continua com um espectáculo de ma-
gia e a Festa encerrará com o tradicional bailarico.

Retiro do grupo de acólitos
Nos passados dias 13, 14 e 15 de Abril de 2014, reali-
zou-se o retiro do grupo de acólitos em Campelo. Este 
encontro destinou-se à preparação das celebrações do 
Tríduo Pascal (Missa da Ceia, Celebração da Paixão, 
Via Sacra e Vigília Pascal). Neste retiro, os acólitos 
tiveram também a oportunidade de viver a oração e de 
reflectirem acerca da importância da oferta que Jesus 
faz à Igreja, ao entregar-Se no pão e vinho consagra-
dos. Realizaram-se alguns jogos que estimularam o 
espirito de confiança, de conhecimento e de união den-
tro do grupo. Em suma, foi um momento muito especial 
que o grupo vivenciou e gostou e espera repetir.

Ana Sousa

São Jorge na Ranha de Baixo
A Capela da Ranha de Baixo festeja, no próximo do-
mingo, dia 4 de maio, as festas em honra de São Jorge. 
A festa começa, no domingo de manhã, pelas 09h30, 
com um grupo de gaiteiros, pelas ruas da aldeia. A 
celebração da Eucaristia em honra de São Jorge está 
agendada para as 14h30, seguida de procissão. Pelas 
16h00, decorre, no recinto da festa, a venda dos an-
dores e fogaças, seguida da actuação de um rancho 
folclórico. A festa encerrará com o baile popular.

Via Sacra animada
por grupos de catequese
Durante o período da Quaresma, 
a nossa Paróquia promoveu, to-
dos os domingos, antes da cele-
bração da Eucaristia das 10h30, 
uma Via Sacra na Igreja do 
Cardal. Durante os três últimos 
domingos, que anteciparam a 
grande festa da Ressurreição 
de Cristo, a Via Sacra contou 
com a participação de três gru-
pos de catequese do 9º ano, da nossa cidade, orien-
tados pelos catequistas João Simões, Márcia e Helena 
Maximino. Agradecemos, antes de mais, a todos os 
adolescentes que se disponibilizaram para se juntar 
à nossa comunidade nestas celebrações, tornando-as 
mais bonitas e jovens. Agradecemos também aos pais 
que permitiram que os jovens estivessem presentes e 
ainda a Piedade Soares, que nunca nos deixou à nossa 
sorte. Certos de que temos muito caminho a percorrer, 
convidamos, para o próximo ano, outros catequistas 
que se queiram juntar a nós, trazendo para fora das 
salas da catequese os nossos jovens e adolescentes. 
Deixo, no entanto e desde já, um convite a todos os 
catequistas do 3º sector: animar, com os nossos gru-
pos de catequese, a celebração do Terço de Domingo 
de manhã, antes da missa das 10h 30m.

Helena Maximino



27 de Abril de 2014
Domingo II da Páscoa
Primeira leitura (Act. 2, 42-47)
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, 
à comunhão fraterna, à fracção do pão e às orações. 
Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados 
pelos Apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos 
os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo 
em comum, (...) louvando a Deus e gozando da simpatia 
de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o 
número dos que deviam salvar-se.

Segunda leitura (1 Ped. 1, 3-9)
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
que, na sua grande misericórdia, nos fez renascer, pela 
ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma 
esperança viva, para uma herança que não se corrompe, 
nem se mancha, nem desaparece. (...) Isto vos enche de 
alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, 
passar por diversas provações, para que a prova a que 
é submetida a vossa fé (...) seja digna de louvor, glória e 
honra, quando Jesus Cristo Se manifestar. Sem O terdes 
visto, vós O amais; sem O ver ainda, acreditais n’Ele. (...)

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-31)
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». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os 
outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não 
meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, 
não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos 
outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando 
as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: 
«A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui 
o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e 
mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». 
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-
lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto». Muitos outros milagres fez 
Jesus (...) que não estão escritos neste livro. Estes, porém, 
foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o 
Filho de Deus, e para que tenhais a vida em seu nome.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 27.Abr | Igreja do Cardal - Concerto de Páscoa - 
“Missa Brevis”, pela Filrmónica Artística Pombalense 
(18h00)

:: 28.Abr | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

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

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

:: 30.Abr | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 30.Abr e 01.Mai | Retiro dos Crismandos adultos

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

:: 02.Mai | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 03.Mai | Igreja Matriz - Preparação de Pais, Padrinhos 
e Crianças do 3º ano para os Baptismos (15h00)

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

:: 03.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
9º ano (21h30)

:: 03.Mai | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (22h00)

:: 04.Mai | Igreja Matriz - Baptismo das crianças do 3º 
ano, integrados na Eucaristia Dominical (09h00)

:: 04.Mai | Casal Fernão João - Festa de N. Sra. de 
Fátima - Missa e Procissão (14h00)

:: 04.Mai | Redondos - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 04.Mai | Ponte de Assamaça - Festa de S. João de 
Deus - Missa (14h00)

:: 04.Mai | Ranha de Baixo - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (15h00)

:: 04 a 11.Mai | Semana de Oração pelas Vocações
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