
Jesus, o Bom Pastor
Jesus falava em parábolas, para 
que os de coração endurecido, 
vendo, não vissem e, ouvindo, não 
ouvissem. Na parábola do Bom 
Pastor, o Evangelista João relata-
nos que quem O escutava não 
entendeu o que lhes dizia, porque 
não foram capazes de O reconhecer como Filho de 
Deus. Que o nosso coração esteja disposto e atento 
para percebermos todo o ensinamento da parábola e 
para a vivermos na confiança ilimitada na bondade de 
Deus. O pastor, uma realidade natural para o povo a 
quem Jesus falava, cuida das ovelhas e guarda-as do 
perigo. Leva-as às melhores pastagens e sai à procura 
da que se extravia. Jesus intitula-Se o Bom Pastor. Je-
sus era bom por essência. Bom, também, enquanto 
entregou a Sua vida pelas ovelhas que lhe foram con-
fiadas pelo Pai. E não só Se sacrificou por elas, mas 
ainda Se deu em alimento e bebida, na Eucaristia. Na 
continuidade da parábola, Jesus ensina-nos que as 
ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem-no. Não 
reconhecem o mercenário, que não é pastor e a quem 
não interessa as ovelhas, mas o ganho da jornada. Ele 
deixa vir o lobo, que rouba rezes e devasta o rebanho. 
As ovelhas do redil de Cristo e ainda as de outro redil 
que se vieram juntar, os gentios que estavam longe da 
Aliança, reconhecem a voz do Pastor, pela fé e pelo 
amor, e seguem-n’O para onde Ele as levar. Quando 
Jesus anunciou que daria o Seu Corpo em alimento, 
os judeus e muitos discípulos afastaram-se. Então, o 
Mestre perguntou aos que ficaram se também eles 
queriam ir embora. Pedro res-pondeu em nome de to-
dos: “Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de 
vida eterna” (Jo. 6, 68). Não foi a sabedoria humana 
que inspirou a resposta, mas a inspiração divina, pela 
fé. Jesus é a Porta, pela qual se entra no redil. Quem 
não entra por esta Porta é assaltante e ladrão. O único 
caminho que nos conduz à segurança do aprisco e às 
pastagens eternas é o Filho de Deus. Antes da Ascen-
são, Jesus ordenou aos Seus discípulos que continu-
assem a Sua missão. A continuidade do rebanho de 
Deus na terra, a Igreja, foi-lhes confiada, a eles e aos 
seus sucessores. Somos chamados a esta missão, a 
conformar a nossa vida à vida de Cristo e a estender 
a Sua dedicação, o Seu amor, a Sua misericórdia a 
todos os homens, ao mundo. A nós, comunidade de fé 
e caridade, importa reconhecer a voz do Pastor Eterno 
e retribuir com caridade e amor. Assim, seguiremos o 
Bom Pastor e reconhecemos que Ele nos apascenta e 
nos guarda, enquanto esperamos o bem eterno.

Pe. João Paulo Vaz

Semana da Vida
A Igreja Católica 
celebra (até ao 
próximo sábado) 
a semana da 
vida, este ano 
sob o tema “Ger-
ar vida - constru-
ir o futuro”. “A 
Semana da Vida 
é uma oportuni-

dade e um desafio para cada pessoa, grupo ou família, 
pensar em melhorar a qualidade de vida, sua e dos 
outros, nos âmbitos pessoal, profissional e comuni-
tário, inspirando-se nos autênticos valores humanos e 
cristãos.” Desde 1994, a Conferência Episcopal Por-
tuguesa, através da Comissão Episcopal competente 
para a área da Família, organiza a Semana da Vida. 
Esta iniciativa vem na sequência do apelo lançado 
em 1991, pelo Papa João Paulo II, na Encíclica “O 
Evangelho da Vida”, sobre o valor e a inviolabilidade 
da vida humana, ao propor uma celebração que tenha 
por objectivo «suscitar nas consciências, nas famílias, 
na Igreja e na sociedade, o reconhecimento do sentido 
e valor da vida humana em todos os seus momentos 
e condições, concentrando a atenção de modo espe-
cial na gravidade do aborto e da eutanásia, sem con-
tudo menosprezar os outros momentos e aspectos da 
vida…» (EV 85). O Departamento Nacional da Pastoral 
Familiar elaborou algumas sugestões para cada dia e 
deixa a todos o desafio de as aperfeiçoarem e até de 
criarem os seus próprios meios, para conseguirem mo-
mentos, pessoais e comuns, de interioridade e partil-
ha. Podemos encontrar algumas destas sugestões no 
guião para a semana da vida ou no site www.leigos.pt.
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 Passeio solidário a favor da 
Conferência S. Vicente de Paulo

Vicentes recebeu
Festa das Bem-Aventuranças

DOMINGO IV 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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Pisar forte na vida
O Movimento dos Cursilhos de Cristandade , reuniu 
na sexta feira, no salão Paroquial,  com os grupos  do 
Centro de Ultreia de Pombal, para realizar a sua Ultreia 
mensal. Coordenou a mesma o José Lopes, da Paró-
quia de Almagreira , que, em jeito de acolhimento, su-
blinhou que a Ultreia  é o que cada um  quiser, depen-
dendo da alegria e do entusiasmo que nela pusermos. 
Deram-nos, depois, o seu testemunho o Sérgio e a Es-
trela, também de Almagreira, que recordaram a frase 
que os marcou no seu Cursilho – “Cristo conta contigo” 
– que lhes tem servido de estimulo para viver a sua 
vida em graça. Esta vida em graça tem que ser alicer-
çada no “tripé”: estudo, piedade e acção. Salientaram 
como tem sido importante as visitas ao Senhor no Sa-
crário, as reuniões do grupo de vida e as Ultreias, que 

os tem ajudado a crescer na fé e na alegria de ser cris-
tão, na família e no trabalho, sentindo a amizade como 
ponto de partida para o seu enriquecimento, porque a 
partilha enriquece quem dá e quem recebe. Na síntese 
dos vários testemunhos, o  Pe. João Paulo alertou os 
presentes que Deus vai-nos falando de várias manei-
ras. Temos de estar despertos, porque Ele vai dando 
os seus recados, só é necessário estarmos atentos 
à Sua voz. Disse-nos mais ainda: que Deus fala atra-
vés de nós, a partir do momento em que colocamos a 
render os nossos talentos. Finalmente questionou-nos 
desta forma: Procuro fazer o que Deus espera de mim? 
Para ter esta certeza tenho que guardar tempo para 
ouvir a Sua resposta; temos que ser capazes de pa-
rar, para saborear e perceber o que Deus espera de 
nós; temos de viver com este lema: “se Deus é por nós 
quem será contra nós?”. Na celebração da Eucaristia 
que se seguiu, lembrámos a memória de Sto. Atanásio, 
bispo e doutor da Igreja. A frase destacada foi: “O discí-
pulo não está acima do mestre, nem o servo acima do 
seu Senhor”. O Pe. João Paulo, na homilia, salientou 
que temos que experimentar Deus na nossa vida, para 
perseverar no meio das dificuldades e assim ser feliz. 
Lembrou, ainda, que temos que proteger o Cristo que 
vive dentro de nós, para isso não precisamos fugir da-
quilo em que acreditamos, mas fugir sim, daquilo que 
nos maltrata. Para terminar, deixou-nos um desafio, 
dizendo: peçamos ao Senhor a humildade para conhe-
cermos os nossos limites, porque não podemos salvar 
o mundo sem a ajuda do Senhor .

Helena Cabral

Procissão das Velas na Charneca
Realiza-se, na próxima segunda feira, dia 12 de Maio, 
pelas 21h00, a tradicional procissão das velas na Char-
neca. A procissão passa por algumas ruas, que estão 
iluminadas com velas, sendo o andor de Nossa Senho-
ra de Fátima, levado por jovens e por pessoas que te-
nham promessas ou simples voluntários. Este ano, por 
ser dia de semana, o trajecto será menor, saindo do 
Largo da Capela em direcção à ADAC, passando pela 
Rua do Pomar, Travessa do Pomar, Rua de St.º Antó-
nio, Rua Prof.ª Apolinária, Rua Principal e terminando 
no Largo da Capela.

António Venâncio

Crianças recebem
Sacramento do Baptismo
No passado domingo, durante a Celebração da Euca-
ristia das 09h00, na Igreja Matriz, dez crianças rece-
beram o Sacramento do Batismo com grande alegria, 
unidos numa grande festa de toda a comunidade cris-
tã. Nove dessas crianças vão receber, no dia 25 de 
Maio, o sacramento da Comunhão pela primeira vez, 
em outra grande festa da nossa comunidade. Foi um 
momento muito especial na vida dessas crianças, no 
qual os pais e padrinhos aceitaram a missão de ser 
evangelizadores desses meninos e meninas. Damos 
os parabéns a todos os envolvidos, pais, padrinhos, 
catequistas, pároco e a toda a comunidade reunida, 
por uma celebração tão bela e iluminada pelo Espírito 
Santo.

Edilene Alves

Santorum celebrou o Dia da Mãe
A Capela de San-
torum celebrou, no 
passado domingo, 
o primeiro do mês 
de maio, o “Dia da 
Mãe”. A festa con-

sistiu na realização de um almoço comunitário. Este 
evento foi preparado pela Comissão da Capela, pelo 
segundo ano consecutivo, com grande sucesso. A Co-
missão agradece a todas as pessoas que estiveram 
presentes.

Mendes celebraram 
S.Jorge
No passado dia 27 de Abril, 
realizou-se o convívio de S. 
Jorge, nos Mendes, incluindo 
um desfile de cavalos. A festa 
foi animada, durante a tarde, 
com um acordeonista e com 
entrega das merendeiras. Hou-
ve também, para completar, um 
porco no espeto. O convívio continuou até às 21h00.
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Jovens (re)criam cenário do Sermão da Montanha

Passeio solidário

A serra, salpicada por vários tons de verde, foi o 
cenário escolhido por um grupo de jovens de Pombal, 
para recriarem o Sermão da Montanha. A “recriação” 
foi pensada, ao pormenor, pelos catequistas do 7º ano 
da Paróquia de Pombal (da cidade e do Centro de 
Catequese dos Vicentes). Procuraram um espaço que 
fizesse lembrar o monte descrito na Bíblia. Depois de 
escolhido o local, na aldeia dos Vicentes, foi convidado 

um jovem seminarista, para explicar o significado de um 
dos mais bonitos textos do Novo Testamento: o Sermão 
da Montanha. O convite (endereçado pelo Pe. João 
Paulo Vaz) recaiu sobre Nuno Fileno. O jovem semi-
narista termina a sua formação no Porto, no próximo 
mês de junho. Segue-se o período de “estágio”, numa 
paróquia da Diocese de Coimbra. E, em dezembro, 
deverá receber o Sacramento da Ordem. A história do 
seminarista, de 25 anos, acabou por centrar a Festa das 
Bem-Aventuranças dos jovens do 7º ano que frequen-

tam a catequese 
na cidade de Pom-
bal e nos Vicentes. 
A curiosidade dos 
catequizandos e 
dos respectivos 
catequistas era 
muita e a conversa 

centrou-se no tema da felicidade. “Devemos encontrar 
o caminho que nos faça felizes”, disse. E, sobretudo, 
pela sua própria vocação, que pode passar pela es-

colha do sacerdócio 
ou, então, a da famí-
lia. Mas, escolher 
um caminho é, no 
entender de Nuno 
Fileno, muito impor-
tante para encontrar-
mos o equilíbrio necessário à felicidade. O seminarista 
aproveitou a ocasião para desafiar os catequistas e 
pais a apoiarem os jovens que manifestem alguma 
vontade de percorrer o caminho da consagração sa-
cerdotal. Um desafio oportuno num período em que se 
celebra a Semana da Oração pelas Vocações. Depois 
da “recriação”, os participantes desceram o monte e 
regressaram à aldeia dos Vicentes, para participar, 
com a comunidade local, numa celebração da Palavra, 
presidida pelo seminarista Nuno Fileno. O celebrante 
chamou a atenção para as manifestações de Jesus. 
No caso dos discípulos de Emaús (tema do Evangelho 

de domingo passado), Ele revelou-Se na Palavra do 
caminho e à mesa, no partir do pão. No nosso dia-a-
dia, Ele manifesta-se de várias formas e através de 
várias pessoas, também. “Basta estarmos atentos aos 
sinais que Ele nos envia principalmente quando nos 
sentimos mais sós e desanimados”, concluiu. No final 
da celebração e porque no domingo passado se cele-
brou o Dia da Mãe, os jovens dos Vicentes ofereceram 
um ramo flores a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que 
simboliza todas as mães do Mundo.

O dia 25 de abril foi animado, na paróquia de Pombal, 
com muito esforço físico e muita alegria, à mistura. Um 
grupo do Movimento dos Cursos de Cristandade, da 

nossa Paróquia, organizou um passeio solidário, cujas 
receitas reverteram a favor da Conferência São Vicen-
te de Paulo. Cerca de meia centena de pessoas (desde 
os 3 anos até aos 70) percorreram oito quilómetros a 
pé, a favor de uma causa: combater as necessidades 
das pessoas mais carentes do concelho de Pombal. 
Mas, nesta manhã não se andou apenas a pé. Outros 

tantos “desportis-
tas” fizeram um 
percurso supe-
rior… mas de bi-
cicleta. Os partici-
pantes iniciaram 
o percurso junto 
à Biblioteca Mu-
nicipal de Pombal e encerraram na Capela da Sra. 
de Belém, onde a este (já grande grupo) se juntaram 
ainda outros tantos para conviver e festejar de uma 
forma diferente. No final do passeio, o organizador 
António Martins estava satisfeito com a adesão, que 
superou as expectativas iniciais. Também o presidente 
da Conferência São Vicente de Paulo, Luís Silva, admi-
tiu que estas iniciativas são muito importantes porque 
promovem o convívio entre as pessoas que se juntam 
por uma causa solidária.



11 de Maio de 2014
Domingo IV da Páscoa
Primeira leitura (Act. 2, 14a.36-41)
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze 
Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Saiba com 
absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor 
e Messias esse Jesus que vós crucificastes». Ouvindo 
isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram 
a Pedro e aos outros Apóstolos: «Que havemos de fazer, 
irmãos?». Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça 
cada um de vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, 
para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então 
o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom 
é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de 
longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus». E com 
muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: 
«Salvai-vos desta geração perversa». Os que aceitaram 
as palavras de Pedro receberam o Baptismo e naquele dia 
juntaram-se aos discípulos cerca de três mil pessoas.

Comentário
A grande afirmação da fé cristã não é apenas a de que 
Jesus, o homem que veio de Nazaré e foi crucificado, 
é mais do que um simples homem, mas antes a de que 
o Crucificado foi por Deus exaltado e Se tornou, na sua 
Ressurreição, Senhor e Cristo, isto é, o Ungido de Deus, 
o Messias, participando, como homem, na glória divina do 
Senhor. Esta fé em Jesus, Senhor e Cristo, é que há-de 
levar os que n’Ele crêem à conversão e, pelo Baptismo, 
à Igreja.

Segunda leitura (1 Ped. 2, 20b-25)
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento 
com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para 
isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também 
por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus 
passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não 
se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias; 
maltratado, não respondia com ameaças; mas entregava-
Se Àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos 
pecados no seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de 
que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça: pelas 
suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas 
desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda 
das vossas almas.

Comentário
A contemplação do mistério da Cruz há-de levar os 
homens que sabem olhar para ele a deixarem-se dominar 
pelo amor de Jesus Cristo, que deu a vida para trazer 
à unidade os filhos de Deus que andavam, e andam, 
dispersos. Jesus, pela sua Cruz, congrega os homens 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 11 a 18.Mai | Semana da Vida

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

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

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

:: 15.Mai | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (19h30)

:: 15.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h30)

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

:: 16.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
10º ano (21h30)

:: 18.Mai | Capela da Sra. de Belém - Festa do Espírito 
Santo - Missa (14h00)

:: 18.Mai | Igreja Matriz - Terço Verbum Dei (17h00)
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como o pastor congrega as ovelhas do seu rebanho. A Ele 
nos convertemos, porque nos deixámos conduzir pelo seu 
cajado de Bom Pastor.

Leitura do Evangelho (Jo. 10, 1-10)
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade 
vos digo: Aquele que não entra no aprisco das ovelhas 
pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. 
Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua 
voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-
as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe 
pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-
no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não 
o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz 
dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta comparação, 
mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus 
continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a 
porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de Mim são 
ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. 
Eu sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como 
a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. 
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu 
vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham 
em abundância».

Comentário
A imagem do pastor é frequente na Sagrada Escritura: ela 
manifesta o amor e o desvelo de Deus pelos homens, ela 
ajuda-os a penetrar nos sentimentos do coração de Cristo, 
que Se entregou à morte por eles, ela faz sentir a alegria 
da união de uns com os outros em volta do Senhor, que 
não só cuida das ovelhas fiéis, mas vai à procura da ovelha 
perdida.


