
Se Deus está por 
nós...
É de S. Paulo este pensamento 
que, tantas vezes, nos acalenta o 
coração e nos enche de coragem:  
“Se Deus está por nós, quem es-
tará contra nós?” (Rom. 8, 31). 
Sabemo-lo no coração (sabemo-lo de “cor”), mas nem 
sempre fazemos valer na vida esta certeza. Porque 
nos agarramos, muitas vezes, só às nossas forças, às 
nossas possibilidades, porque, tantas vezes, fazemos 
depender só de nós os passos da nossa vida, aca-
bamos por esquecer esta verdade de um Deus que 
é Pai, que salva e que deseja que nenhum de nós 
se perca. O próprio Jesus o confirma: “A vontade de 
Meu Pai é que Eu não perca nenhum daqueles que 
me deu” (Jo. 6, 39). Se Deus só pode amar e derrama 
sobre nós toda a força criadora desse amor, como, 
então, poderia, alguma vez, abandonar-nos à nossa 
sorte? Se o fizesse, poderíamos olhar para Ele como 
nosso Deus e Pai e afirmar o Seu amor? Porque uma 
coisa será não acreditar n’Ele e nesse amor (e, en-
tão, não existe história de relação) e outra coisa será 
acreditar no Seu amor e presença e não o afirmar na 
vida. A primeira, ainda que não seja boa, é possível; 
a segunda não. Não é possível acreditar no amor, na 
bondade, na presença, na salvação, na paternidade 
de Deus e, ao mesmo tempo, viver como se Ele não 
existisse ou prescindindo d’Ele. Se Deus é amor, é por 
nós; e, se Deus é por nós, o que nos poderá ainda 
faltar? O quê ou quem poderá alguma coisa contra 
nós? Se nos sentimos amados por Deus, a nossa con-
fiança tem de existir numa relação proporcional a esse 
amor. Na verdade, se a minha confiança em Deus é 
pequena e pobre, é porque, realmente, ainda não me 
sinto verdadeiramente amado (ou muito amado) por 
Ele. Também acontece assim entre nós: confiamos 
mais naqueles que sentimos que mais nos amam. A fé 
e a confiança existem na relação directa com os senti-
mentos de amor que experimentamos. Quando é que 
deixamos de confiar? Quando deixamos de amar ou 
ser amados. E que provas temos nós de que, alguma 
vez, Deus tenha deixado de nos amar? Ora, aí está um 
bom desafio: provar, em verdade, que Deus não nos 
ama ou deixou de nos amar. Não é possível. A prova 
de que Deus não nos ama é ou seria a prova de que 
Ele não existe. Para um ateu, de facto, não existe o 
amor de Deus. Não porque Ele não ama, mas porque 
Ele não existe. Para quem assume e vive a existência 
de Deus, o Seu amor é uma realidade incontornável e 
incomensurável. Ora, se é assim e porque o amor é 
algo perfeito, então, na verdade, Deus está por nós. A 
vida, a morte e a ressurreição do Filho o manifestam 
para sempre. E, se Deus está por nós, de que pode-
mos nós ter medo? De nada. De nada mesmo.

Pe. João Paulo Vaz

Escola Paroquial de Pais… uma
experiência para continuar

Na passada quinta-feira, dia 8 de Maio, demos por ter-
minada, com o 6º encontro, a Escola Paroquial de Pais 
do 1º ano, para este ano catequético. Concluímos que 
ser cristão não é algo que deve ficar no privado, mas 
que tem as suas repercussões na vida da comunidade, 
à qual pertencemos. É em Igreja que encontramos Je-
sus, que se aprende, se recebe e se vive a fé. A vida 
cristã é um facto comunitário. A Família, o berço da 
vida, é onde se bebem os valores humanos e cristãos, 

básicos para um crescimento sadio e equilibrado. A 
catequese, não substitui, mas quer ajudar os pais nes-
ta tarefa. Os filhos precisam muito do testemunho de 
fé dos pais para crescerem para Deus, para crescerem 
como pessoas plenas, realizadas e felizes. Eis uma 
grande razão para continuarmos estes encontros no 
próximo ano.

Isabel Jorge
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Cardal acolheu
Vigília de Oração pelas Vocações

Peregrinos de Fátima caminharam 
com segurança reforçada

DOMINGO V 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.

Diocese de Coimbra:
Alicerçados em Cristo,

formamos uma comunidade de discípulos
para o anúncio do Evangelho.
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Festa da Aliança
no Casal Fernão João

O grupo do 5ºano celebrou, no domingo dia 11 de 
Maio, a Festa da Aliança. Ao longo da história do Povo 
de Deus, foram várias as alianças estabelecidas entre 
Deus e o Seu povo, que procurou cumpri-las com fide-
lidade e amor. Todas as alianças que se estabeleceram 
são alianças vivas, que se renovam de geração em ge-
ração, como por exemplo: Abraão e Sara (“multiplicarei 
a tua descendência como as estrelas do céu); Deus 
entrega a Moisés as duas “Tábuas da Lei”; com Da-
vid, Deus renova a Aliança feita no Monte Horeb; por 
fim, com Jesus, Deus estabelece uma nova e definitiva 
Aliança com toda a humanidade. Jesus ensina-nos a 
viver numa Aliança de amor com Deus, na qual temos 
de nos amar uns aos outros com o mesmo amor que 
Ele nos tem. Jesus oferece o Seu corpo, o Seu san-
gue, a Sua vida por todos nós. Ao longo deste ano de 
catequese, estamos a conhecer melhor o projeto que 

Deus tem para o Seu povo. Para nos ensinar este pro-
jecto, temos sido acompanhados pelas grandes figuras 
do povo de Deus do Antigo Testamento – Abraão, Moi-
sés, Rei David – até que nos encontraremos, finalmen-
te, com Jesus Cristo, a manifestação plena de Deus 
no meio de nós. Temos descoberto que Deus nunca 
abandona o Seu Povo, manifestando-Se em renova-
das alianças, que culminam em Cristo. Estas alianças 
de Deus com o povo são os alicerces fundamentais, a 
partir dos quais nasce e se desenrola toda a história do 
povo de Deus. Descobrimos, igualmente, que o Povo 
de Deus continua esta caminhada ao longo dos tem-
pos, peregrino a caminho da Pátria Celeste. Este novo 
Povo de Deus é a Igreja, de que todos nós fazemos 
parte. Agora sabemos que o projeto de Deus é reunir 
toda a humanidade num só Povo, que O conheça na 
verdade e O sirva santamente. E, quando responde-
mos ao Seu Amor, o projeto concretiza-se.

Teresa Escalhorda

Festa da Aliança
No passado sábado dia 10 de Maio, os catequizandos 
do 5ºano, em conjunto com os seus catequistas, reali-
zaram, na nossa paróquia, a Festa da Aliança. Foi uma 
festa em forma de caminhada, tendo começado na 

Igreja Matriz, onde foi feita uma breve introdução sobre 
algumas das alianças que Deus foi fazendo ao longo 
da história com o Seu povo. Divididos em cinco grupos, 
iniciou-se a caminhada até ao Castelo, com um percur-
so diferente para cada grupo. A meio da caminhada, 
houve uma paragem, onde cada grupo fez uma leitura 
Bíblica, que falou de uma aliança de Deus com o povo. 
Feita a leitura, seguiu-se uma reflecção orientada pelo 
catequista presente no grupo. No fim da caminhada, 
todos se reuniram num espaço do castelo, onde foram 
apresentados os dez mandamentos e a definitiva alian-
ça de Deus com o povo: a entrega de Jesus Cristo por 
todos nós. No final, já com a presença de alguns pais, 
houve um pequeno lanche partilhado.

Vítor Gonçalves

Acampamento dos Lobitos
O parque de merendas do Troncão / Igreja Velha foi 
o local escolhido para os nossos lobitos acamparem. 
E não podíamos ter feito melhor escolha. Um espaço 
verde com muitas diversões, muitas sombras, exce-

lentes condições sanitárias, condições óptimas para 
fazermos grelhados, e até dois fornos a lenha, que 
aproveitámos e onde cozemos o pão para as nossas 
refeições. Este acampamento foi o primeiro, para al-
guns dos nossos Lobitos que ainda não tinham passa-
do pela experiência de dormir em tendas. Todos eles 
estão de parabéns, pelo seu desempenho durante toda 
a actividade.

Sandra Carlos
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Vocações, testemunho da verdade
Na semana passada, celebrou-se o 51º Dia Mundial de 
Orações pelas Vocações. O Papa Francisco sugeriu, 
como título da sua mensagem: “Vocações, testemunho 
da verdade”. No entender do nosso Papa, “nenhuma 
vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação 

brota do coração de Deus e germina na terra boa do 
povo fiel, na experiência do amor fraterno”. Por isso, 
antes de reconhecermos em cada um de nós esse 
testemunho, importa centrar todo o nosso coração e o 
nosso pensamento n’Aquele que nos concede a graça 
das vocações: Deus. Na paróquia de Pombal, realizou-
se, no sábado passado, na Igreja do Cardal, uma Vigí-
lia de Oração pelas Vocações. O momento de oração 
e reflexão interior foi presidida pelo nosso pároco, Pe. 
João Paulo Vaz, e contou com três jovens de Pombal 
que actualmente estão a fazer o caminho de discerni-
mento, como pré-seminaristas: Rodrigo, David e Victor. 
Os três jovens, com a colaboração de uma da mãe, 
leram várias passagens bíblicas, que ajudaram os 
presentes a reflectirem sobre a sua própria vocação. 
Durante a homilia, o Pe. João Paulo procurou iluminar 
o caminho de cada um dos presentes no sentido de 
os fortalecer perante as dificuldades que encontram no 
exercício da sua própria vocação. Jeremias foi um dos 
profetas que mais duvidou das suas próprias capaci-
dades e desculpou-se várias vezes perante o Senhor. 
Mas, Deus respondeu-lhe: “Irás aonde Eu te enviar e 

dirás tudo o que 
Eu te mandar. Não 
terás medo diante 
deles, pois Eu es-
tou contigo para te 
livrar”. Na prática, 
Deus apenas pede 
que confiemos 
n’Ele. “Em Cristo, 
encontramos o 
caminho que nos 

leva à plenitude”, acrescentou o Pe. João Paulo. O 
nosso pároco desafiou os jovens que sentem o chama-
mento a não recearem segui-l’O. Depois de entrarem 
no Seminário, vão perceber que “ser padre não é des-
interessante”. Mas, se mesmo assim, depois de pas-
sarem pelo Seminário, sentirem que a sua vocação é 
construir uma família, “isso é óptimo, porque é prefe-
rível ser fiel a uma vocação, seja ela qual for, do que 
não saber o caminho a seguir durante a sua passagem 
por este mundo”, concluiu.

Peregrinos a caminho de Fátima
em segurança
Os milhares de peregrinos que passaram pelo con-
celho de Pombal, com destino a Fátima, efectuaram a 
sua caminhada com segurança reforçada. O município 
de Pombal decidiu chamar 19 instituições do concelho, 
entre elas o Corpo Nacional de Escutas, a Conferência 
São Vicente de Paulo e o Movimento da Mensagem de 
Fátima, além das forças de segurança e da Cruz Ver-
melha (que habitualmente dão apoio aos peregrinos). 
A colaboração dos voluntários destas entidades tinha 

por objectivo diminuir os perigos que acompanham os 
peregrinos durante a viagem que fazem na antiga EN1, 
actual IC2, que atravessa o concelho entre a Redinha 
e as Meirinhas. E foi a pensar na sua segurança que 
o presidente do Município, Diogo Mateus, pensou em 
medidas de segurança acrescidas, que se traduziram 
na distribuição de 25 mil folhetos informativos com infor-
mações sobre percursos alternativos ao IC2, zonas de 
apoio e primeiros socorros. O município providenciou, 
ainda, vários equipamentos públicos com condições 
para os peregrinos pernoitarem, fazerem a sua higiene 

diária (como tomar banho) e refeições. Pombal é um 
local de passagem obrigatório aos peregrinos com ori-
gem nos concelhos do norte do país. Este ano, o San-
tuário de Fátima registou uma das maiores afluências 
dos últimos anos. A Fé ainda continua a mover muitos 
devotos de Nossa Senhora de Fátima.



18 de Maio de 2014
Domingo V da Páscoa
Primeira leitura (Act. 6,1-7)
Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os 
helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, 
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. 
Então os Doze convocaram a assembleia dos discípulos e 
disseram: «Não convém que deixemos de pregar a palavra 
de Deus, para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, 
irmãos, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito 
Santo e de sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. 
Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração 
e ao ministério da palavra». A proposta agradou a toda 
a assembleia; e escolheram Estêvão, homem cheio de 
fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-
nos aos Apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos 
sobre eles. (...)

Comentário
Logo desde o princípio, os Apóstolos começaram a sentir a 
necessidade de chamar outras pessoas para colaborarem 
em diversos ministérios da comunidade cristã. O grupo dos 
sete foram dos primeiros a serem escolhidos. O seu campo 
de acção foi a assistência material aos mais necessitados, 
a certo grupo de viúvas; deste modo os Apóstolos ficavam 
mais disponíveis para a oração e a pregação da palavra de 
Deus. A Igreja começava a organizar-se.

Segunda leitura (1 Ped. 2, 4-9)
Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, que é a pedra viva, 
rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos 
olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai 
na construção deste templo espiritual, para constituirdes 
um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios 
espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. (...) 
Para os incrédulos, porém, «a pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se pedra angular», «pedra de tropeço 
e pedra de escândalo». Tropeçaram por não acreditarem 
na palavra, pois foram para isso destinados. Vós, porém, 
sois «geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
adquirido por Deus, para anunciar os louvores» d’Aquele 
que vos chamou das trevas para a sua luz admirável.

Comentário
A Igreja foi comparada pelo Senhor a um edifício. Agora, o 
Apóstolo desenvolve a comparação: Cristo é a Pedra, viva 
pela sua ressurreição e fonte de vida; os cristãos são, por 
sua vez, pedras vivas, vivendo da vida do Ressuscitado, 
que unidos a Cristo, vão formando o edifício, o templo 
novo, em que habita o Espírito Santo, a Igreja. Ela é a 
comunidade dos crentes, que há-de levar aos pagãos a 
Boa Nova do reino de Deus.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 18.Mai | Igreja do Cardal - Terço Verbum Dei (17h00)

:: 19.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

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

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

:: 23.Mai | Salão Paroquial - Formação Arciprestal para 
Leitores e Ministros Extraordinários (21h30)

:: 24.Mai | Igreja do Cardal - Confissões do 6º ano 
(Profissão de Fé) (10h00)

:: 24.Mai | Salão Paroquial - Encontro de Preparação da 
Primeira Comunhão (10h30)

:: 24.Mai | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 24.Mai | Festa do Compromisso (9º ano) (15h00)

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

:: 25.Mai | Expocentro - Festa da Primeira Comunhão 
(15h00)

:: 25.Mai | Sé Nova, Coimbra - Instituição e Renovação 
de Ministérios Laicais (16h00)

:: 25.Mai | Igreja do Cardal - Terço Verbum Dei (17h00)
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Leitura do Evangelho (Jo. 14, 1-12)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não 
se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, 
acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas 
moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou 
preparar-vos um lugar? Quando Eu for preparar-vos um 
lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, 
onde Eu estou, estejais vós também. Para onde Eu vou, 
conheceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não 
sabemos para onde vais: como podemos conhecer o 
caminho?». Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. 
(...) Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos 
basta». Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou 
convosco e não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o 
Pai. (...) Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em 
Mim; acreditai ao menos pelas minhas obras. Em verdade, 
em verdade vos digo: quem acredita em Mim fará também 
as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque 
Eu vou para o Pai».

Comentário
Jesus vai deixar visivelmente os seus, a quem o mundo 
há-de perseguir. Procura, por isso, incutir-lhes coragem e 
esperança. Ele parte, mas vai para o Pai. Os seus discípulos 
têm todos lá também o seu lugar. A Igreja seguirá o seu 
Senhor. Ele mesmo é o caminho, não só pelo que ensina, 
mas pelo que Ele mesmo é. Ele é a verdade e vida.


