
O nosso caminho de 
Emaús
Por que demoram tanto os dis-
cípulos de Emaús a reconhecer 
Jesus? Porque estavam preocu-
pados, aflitos, descrentes, com 
medo. A crucificação tinha aca-
bado com a sua fé. A esperança do Messias Salvador 
tinha-se esvaído... Eles foram capazes de descrever 
todos os últimos acontecimentos de Jerusalém, referir 
a conversa sobre ressurreição, mas o seu coração es-
tava endurecido. Para eles, tudo já não passava de 
uma história, um engano. Se Jesus fosse mesmo o 
Messias, teria triunfado, em vida, sobre a morte. E Je-
sus repreende-os: “Ó homens sem inteligência e len-
tos de espírito para crer em tudo quanto os profetas 
anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer essas coi-
sas para entrar na sua glória?” (Lc. 24, 25-26). E expli-
cou-lhes tudo o que nas Escrituras Lhe dizia respeito. 
E o coração dos dois começa a arder pela autoridade 
de Jesus, pela verdade da Palavra. Então, acalmam 
os ânimos, descansam os corações, sentem paz e se-
gurança. Convidam Jesus a ficar com eles. E quando 
estavam à mesa , Jesus abençoa o pão, divide-o com 
eles e os olhos dos dois abrem-se. É interessante, que 
apesar de ter um novo corpo, Jesus ressuscitou con-
servando as marcas da crucificação. Ele mostrou-as a 
Tomé, aos discípulos reunidos em Jerusalém, aos dis-
cípulos, em Emaús, no partir do pão, e a tantas outras 
pessoas com quem esteve nos 40 dias que ficou ainda 
na terra como ressuscitado. Ansiedade gera increduli-
dade e vice-versa. Quando estamos nesse estado, é 
impossível percebermos a presença de Jesus, acre-
ditarmos na Sua providência. Os discípulos, mesmo 
mantendo diálogo com Jesus, não O reconheceram. 
Foi no ouvir da Palavra e no partir do pão que os seus 
corações foram transformados. Não há outra maneira 
de se  alcançar a Salvação. Ele é o Único e verdadeiro 
caminho que conduz à eternidade com Deus. É pos-
sível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com 
Jesus, não O reconheçamos. Isso é assustador, mas 
acontece. Os discípulos de Emaús ouviram Jesus e 
disseram: “Fica connosco”. Eles convidaram Jesus a 
cear, não apenas à mesa deles, mas a fazer morada 
nos seus corações. Essa é escolha que Deus quer de 
nós: que convidemos Jesus a morar em nós. E o mais 
incrível de tudo isso é que Ele não rejeita nunca um 
convite destes. Ele nunca diz: não vou, não posso, fica 
para outro dia... Ele pode aparecer em qualquer lugar, 
momento, nas mais adversas circunstâncias. Ele não 
resiste a um coração humilde e cheio de fé.

Pe. João Paulo Vaz (adaptado do Blog “A Tenda na Rocha”)

Francisco canonizou João XXIII e 
João Paulo II

O Papa Francisco 
evocou, no do-
mingo passado, no 
Vaticano, a deter-
minação perante as 
“tragédias” do séc. 
XX dos dois novos 

santos da Igreja Católica, João Paulo II e João XXIII, 
que canonizou durante uma Missa na Praça de São 
Pedro. “Foram sacerdotes, bispos e Papas do século 
XX. Conheceram as suas tragédias, mas não foram 
vencidos por elas. Mais forte, neles, era Deus; mais 
forte era a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e 
Senhor da história; mais forte, neles, era a misericórdia 
de Deus que se manifesta nestas cinco chagas; mais 
forte era a proximidade materna de Maria”, disse, na 
homilia da celebração. Segundo Francisco, os novos 
santos foram “homens corajosos” que “deram testemu-
nho da bondade de Deus, da Sua misericórdia, à Igreja 
e ao mundo”. A Missa decorreu no primeiro domingo 
depois da Páscoa, que João Paulo II quis dedicar à 
Misericórdia Divina. O Papa Francisco recordou o Con-
cílio Vaticano II, convocado por João XXIII, e disse que 
os Papas canonizados “colaboraram com o Espírito 
Santo para restabelecer e atualizar a Igreja segundo a 
sua fisionomia original”. Quanto a João Paulo II, Fran-
cisco falou no “Papa da família”. “Ele mesmo disse uma 
vez que assim gostaria de ser lembrado: como o Papa 
da família. Apraz-me sublinhá-lo no momento em que 
estamos a viver um caminho sinodal sobre a família 
e com as famílias, um caminho que ele seguramente 
acompanha e sustenta A canonização é última etapa 
no reconhecimento como santo na Igreja Católica.
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“Passo a Passo” levou
Páscoa Missionária à Redinha

Comunidade celebrou a festa da 
Ressurreição de Cristo

DOMINGO III 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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Filarmónica encantou com
“Missa Brevis”

A Filarmónica Artística Pombalense continua a sur-
preender, com apresentações bastante arrojadas. A 
última grande aposta desta banda denomina-se “Missa 
Brevis”. A Igreja do Cardal foi o espaço escolhido para 
a Filarmónica apresentar, em Pombal, este projecto. 
A “Missa Brevis” é uma obra do compositor holandês 
Jacob de Haan e surgiu por ocasião do aniversário do 

primeiro milénio do Papa Leão IX. É composta por me-
lodias muito belas e harmonias que realçam a profun-
didade de cada um dos textos do Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. A “Missa Brevis” já 
tinha sido apresentada pela Filarmónica, no Seixal. Se-
gundo André Alves, membro da direcção, a apresenta-
ção foi visualizada, através da internet, pelo composi-
tor Jacob de Haan. O compositor holandês enviou, de 
imediato, uma saudação ao maestro César Ramos que 
teve a ousadia de interpretar uma composição, que o 
próprio considera bastante difícil. Foram solistas Cris-
tina Loureiro, Sara Rodrigues, Nuno Bettencourt Men-
des e Frederico Mota. Para o nosso pároco, Pe. João 
Paulo Vaz, é uma felicidade enorme poder assistir a 
momentos como este que foi vivido no domingo passa-
do, na Igreja do Cardal. “Louvado seja Deus por esta 
vida em abundância”, agradeceu.

Festa de S. Jorge na Estrada
A Comissão de Capela da Es-
trada realizou, no passado dia 
27 de Abril, a tradicional festa 
de São Jorge. Os festejos co-
meçaram com a alvorada e ar-
ruada. Às 14h00, celebrou-se 

a Eucaristia em honra do santo, seguida de Procissão. 
Depois, como de hábito, foi feita a venda dos andores e 
seguiu-se uma tarde animada com baile e lanche.

Pinheirinho celebrou São Jorge
O Pinheirinho festejou S. Jorge, 
no passado domingo. O início 
deu-se com a alvorada e o ar-
ranjo do Andor. À tarde, a Mis-
sa, presidida pelo Pe. Américo. 
Seguiu-se a venda de andores. 
Pelas 17h00, o Baile de Arraial e, pelas 18h00, decor-
reu um convívio com sardinha e febras, acompanhada 
pelo bom vinho da região. Às 21h30, teve lugar o le-
vantamento do ramo. Esta foi a última festa realizada 
pela actual Comissão da Capela do Pinheirinho, que 
termina funções em Julho. São mordomos da festa do 
próximo ano: Josué Rodrigues, Pedro Gomes, Arman-
do Ribeiro, Mário Cordeiro, Isidro Mota, Leonel Ramos, 
Cid Ramos, Anália Ferraz, Manuel Nascimento, Jorge 
Rodrigues, Ricardo Silva e Susana Valente.

Páscoa no Pinheirinho
A Catequese do Pinheirinho organizou, no dia 12 de 
Abril, o concurso “Melhor Ovo 
da Páscoa”. O evento decor-
reu na Associação do Pinhei-
rinho. No final, procedeu-se à 
eleição dos melhores traba-
lhos. O terceiro prémio per-
tenceu a Alexandre Canhoto, o segundo aos alunos do 
sexto ano e o primeiro aos alunos do segundo ano.

Jovens e Cristo Ressuscitado
Uma centena e meia de jovens e duas dezenas de ani-
madores “encontraram-se” com Cristo Ressuscitado. 
O encontro decorreu durante o Tríduo Pascal. O grupo 
de jovens “Passo a Passo” organizou, pela segunda 
vez consecutiva, a “Páscoa Missionária”. O encontro 
realizou-se na paróquia da Redinha e contou com a 
colaboração das três paróquias do Pe. Manuel Madu-
ro: Redinha, Almagreira e Pelariga. Durante três dias, 
os jovens viveram intensamente os vários momentos 
celebrativos da Paixão e Morte de Cristo e, no último 
dia, “gritaram” bem alto: “Cristo Ressuscitou. Aleluia!”. 
O Pe. Victor Diaz, missionário da Verbum Dei, incenti-
vou os jovens a viverem ao máximo a vida, porque, tal 
como diz o slogan-tema do encontro deste ano, “Tu só 
vives uma vez”. E “hoje é dia de alegria. Como é que 
vamos superar os nossos problemas sem alegria?”, 
disse. A escuridão da vida foi o ponto de partida da Vi-
gília Pascal. O Pe. Victor convidou toda a assembleia a 
reunir-se no exterior da 
Igreja da Redinha para 
assistirem ao início da 
Liturgia da Luz. Depois 
de acender o Círio Pas-
cal, convidou as pesso-
as a caminharem entre 
a escuridão. Ainda às escuras, a “Luz de Cristo” foi 
chegando aos poucos a todos os presentes, até que 
a Igreja ficou reluzente e resplandecente com o brilho 
de Cristo e da alegria dos jovens. No final da homilia, o 
Pe. Victor contou a história da pérola perdida que, afi-
nal, nunca esteve perdida. Essa pérola é Jesus Cristo 
e está guardada há muitos anos no nosso coração.

Via Sacra no Pinheirinho
Teve lugar no Pinheirinho, no dia 6 de Abril, a tradi-
cional Via Sacra, este ano com início no Reguengo, 
terminando no Pinheirinho. A caminhada contou com 
cerca de 50 fiéis. A cruz foi levada, entre cada estação, 
por várias pessoas. No final, a Comissão da Capela 
agradeceu a todas as pessoas que participaram.
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Matriz revive a Última Ceia de Cristo
A Última Ceia de Jesus Cristo foi revivida e celebrada 
com intensidade, durante a celebração da Eucaristia de 
Quinta-feira Santa, na Igreja Matriz. Durante esta cele-
bração, também conhecida pela cerimónia do “lava-
pés”, a assembleia recordou os últimos momentos da 
vida de Cristo e a instituição da Eucaristia. Foi naquela 
noite que Jesus celebrou com os Seus discípulos aque-
la que viria a ser a única e definitiva celebração. Nesta 

celebração os discípulos 
de Cristo alimentam-se 
da palavra e do pão. “É 
um alimento que nos for-
tifica, nos enche de vida 
divina”, disse o Pe. João 
Paulo, durante a celebra-
ção. Mas, não foi apenas 
a instituição da Eucaristia 
que Cristo nos deixou. 
Ele também nos ensinou 
a servir por amor. “Quem 
não serve por amor não 
está capaz de perceber 

o Mistério da Salvação”, continuou. E, para exemplifi-
car, Jesus Cristo preparou uma bacia e um jarro para 
proceder a uma prática que era comum nessa altura: 
lavar os pés. Recorde-se que naquela altura, a maioria 
das pessoas andava de sandálias e percorria vários 
quilómetros a pé por caminhos de pó. Quando visita-
vam alguém, era usual o criado lavar os pés às visitas. 
Logo, quando Jesus tomou a iniciativa de lavar os pés 
aos seus discípulos, Pedro insurgiu-se contra, mas, de-
pois de ouvir os esclarecimentos do seu mestre, pediu-
lhe, então, para lhe lavar, não só os pés, mas o corpo 
todo. Com este rito, Cristo procura transmitir dois fun-
damentos: a purificação através da água e a humildade 
no servir. E servir por amor como Ele próprio fez, que 
deu a Sua própria vida para nos mostrar o caminho da 
Salvação. A cerimónia do lava-pés, presidida pelo nos-
so pároco, foi simbolicamente assinalada por um acto 
pouco comum em Pombal: o Pe. João Paulo lavou os 
pés a algumas senhoras. O pároco convidou os mais 
recentes membros da família do Movimento dos Cur-
sos de Cristandade para, simbolicamente, recriarem o 
cerimonial deixado por Cristo. Na Sexta-feira Santa, a 
mesma comunidade reuniu-se na Igreja Matriz para a 
adoração da Cruz de Cristo, sinal da nossa salvação. 
A adoração da Santa Cruz significa adorar a Jesus 
que foi pregado na 
Cruz, através do 
toque concreto que 
se faz ao madeiro, 
banhado pelo 
sangue de Cristo. 
Durante aquele 
momento, procura-
mos agradecer, de 
uma forma simbólica, por tudo o que Cristo fez por nós 
através da Cruz. É como se estivéssemos a beijar o 
rosto do próprio Jesus.

Via-Sacra entre a Igreja do Cardal e 
Capela da Sr.ª de Belém
A nossa Paró-
quia de Pom-
bal promoveu, 
na Sexta-Feira 
Santa, como é 
tradição, o ca-
minho feito por 
Jesus Cristo, 
carregando a 
cruz, desde o 
pretório de Pilatos até ao monte Calvário. A via-sacra 
que liga a Igreja do Cardal à capela da Sr.ª de Belém 
foi acompanhada por centenas de fiéis. Durante o per-
curso, os fiéis meditaram, com a colaboração de vários 
leitores, sobre a Paixão de Cristo e o significado de 
cada uma das 14 estações que compõem a Via-Sacra. 
Este ano, durante a caminhada, os participantes res-
ponderam ao desafio com um enorme silêncio, desta-
cado pelo nosso pároco como um sinal de que esta-
vam a interiorizar todo aquele momento que foi vivido 
por Cristo. O silêncio chegou mesmo a ser perturbador 
para quem acompanhava o doloroso trajecto da Paixão 
de Cristo. De destacar, a colaboração do agrupamen-
to de Escuteiros de Pombal, que assinalaram todo o 
percurso com os 14 madeiros em cruz, que, no final, 
iluminaram a escadaria em frente à Capela da Sra. de 
Belém, para o momento final.

Vigília Pascal “noite clara”
Foi na Vigília Pascal, em Pombal, celebrada na Igre-
ja do Cardal, que testemunhámos com fé, alegria e 
emoção, a Ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cris-

to, nosso Sal-
vador. Esta é a 
cerimónia mais 
importante do 
Tríduo Pascal. 
Nessa noite, 
r e n o v a m - s e 
as promessas 
do baptismo. 
A Vigília Pas-

cal deste ano foi ainda mais especial, porque também 
foi celebrado o baptismo, a confirmação e a primeira 
comunhão da Teresa. Ficámos todos mais felizes por 
mais uma filha de Deus se juntar a nós, nesta cami-
nhada para o Senhor. “Nesta noite”, disse o Padre João 
Paulo, “o Céu une-se à Terra e o homem se encontra 
com Deus”. “Esta é a noite em que Jesus Cristo passou 
da morte à vida. A noite brilha como o dia e a escuridão 
é clara como a luz” (Precónio Pascal). E, porque é a 
noite da Ressureição de Jesus, é noite de felicidade e 
alegria. A Vigília terminou e saímos com a esperança 
renascida e com a certeza que temos que caminhar 
com o nosso irmão ao encontro de Jesus. ALELUIA!

Helena Pereira



4 de Maio de 2014
Domingo III da Páscoa
Primeira leitura (Act. 2, 14.22-33)
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze 
Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Homens da 
Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei 
o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras: Jesus 
de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de 
vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou 
no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois 
de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão 
de Deus, vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz 
pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-O, 
livrando-O dos laços da morte, porque não era possível 
que Ele ficasse sob o seu domínio. (...) Foi este Jesus que 
Deus ressuscitou e disso todos nós somos testemunhas. 
Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai 
a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como 
vedes e ouvis».

Comentário
Esta leitura é uma passagem da primeira pregação de 
S. Pedro. É à luz da Ressurreição que toda a palavra da 
Sagrada Escritura encontra a sua completa significação.

Segunda leitura (1 Ped. 1, 17-21)
Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele que, sem 
acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas 
obras, vivei com temor, durante o tempo de exílio neste 
mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, 
como prata e oiro, que fostes resgatados da vã maneira 
de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue 
precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, 
predestinado antes da criação do mundo e manifestado 
nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais em 
Deus, que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, 
para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em 
Deus.

Comentário
O que S. Pedro pregou logo no dia de Pentecostes foi o 
mesmo que ele escreveu depois às Igrejas. Nós somos hoje 
essas Igrejas de Cristo, espalhadas por todo o mundo, mas 
todas radicadas na mesma fé em Cristo Jesus, o nosso 
Cordeiro pascal. A nós, pois, se dirige hoje a pregação do 
Apóstolo.

Leitura do Evangelho (Lc. 24, 13-35)
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma 
povoação chamada Emaús, que ficava a duas léguas de 
Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha 
sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-
Se deles e pôs-Se com eles a caminho. Mas os seus 
olhos estavam impedidos de O reconhecerem. (...) Jesus 
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Avisos Paroquiais
:: 04.Mai | Vicentes - Festa das Bem-aventuranças, dos 
adolescentes do 7º ano (16h00)

:: 04.Mai | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Semana 
de Oração pelas Vocações (17h00)

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

:: 07.Mai | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 08.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h30)

:: 08.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 09.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Pais do 6º ano 
(21h30)

:: 10 e 11.Mai | Salão Paroquial - CPM

:: 10.Mai | Festa da Aliança, dos meninos do 5º ano 
(15h00)

:: 10.Mai | Capela da Sra. de Belém - Eucaristia Verbum 
Dei (19h00)

:: 10.Mai | Igreja do Cardal - Vigília de Oração pelas 
Vocações (a seguir à Missa vespertina) (22h00)

:: 11.Mai | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Semana 
de Oração pelas Vocações (17h00)
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disse-lhes: «Homens sem inteligência e lentos de espírito 
para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! 
Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na 
sua glória?». Depois, começando por Moisés e passando 
pelos Profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o 
que Lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação 
para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas 
eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai connosco, 
porque o dia está a terminar e vem caindo a noite». Jesus 
entrou e ficou com eles. E quando Se pôs à mesa, tomou 
o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. Nesse 
momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. 
Mas Ele desapareceu da sua presença. Disseram então 
um para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?». Partiram imediatamente de regresso a 
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que 
estavam com eles, que diziam: «Na verdade, o Senhor 
ressuscitou e apareceu a Simão». E eles contaram o que 
tinha acontecido no caminho e como O tinham reconhecido 
ao partir o pão.

Comentário
Tal como na aparição aos discípulos de Emaús, em cada 
celebração eucarística Jesus está connosco, explica-nos 
as Escrituras e faz-nos ver o que nelas se refere a Ele, 
preside à fracção do pão, que é a Eucaristia, e nela Se nos 
dá a conhecer e nos enche de alegria pascal.


