
Nunca vos deixarei 
sós
A linguagem da promessa é-nos 
muito querida e faz parte dos 
nossos imaginários, dos nossos 
programas de vida, da nossa 
actuação quotidiana... enfim, é 
algo inerente à nossa estrutura humana. E isto, em 
especial, porque toda a promessa é feita ou recebida 
sempre com o olhar no horizonte do seu cumprimento. 
A promessa alimenta-nos “as esperanças” da nossa 
vida. Deus também nos fala nesta linguagem. Cristo é 
o cumprimento da grande promessa de Deus de nos 
salvar e elevar a Si, como podemos ler nos Actos dos 
Apóstolos: “E nós estamos aqui para vos anunciar 
a Boa-Nova de que a promessa feita a nossos pais, 
Deus a cumpriu em nosso benefício, para nós, seus fi-
lhos, ressuscitando Jesus” (Act. 13, 32-33). Jesus tam-
bém nos faz uma promessa: “Não vos deixarei órfãos” 
(Jo. 14, 18). Nesta promessa e no seu cumprimento 
manifesta-se a presença, discreta, mas eficaz e tran-
quilizadora, de Deus na caminhada histórica da Igreja. 
É na última ceia que Jesus promete o “Paráclito” aos 
discípulos inquietos e assustados. Faz parte do Seu 
“testamento”, do Seu legado à Igreja: o Espírito Santo 
que nos acompanha e garante em nós, na Igreja, a 
presença eterna de Jesus, nosso Salvador. O Espírito 
Santo conduzirá a comunidade cristã em direcção à 
verdade. Há-de levá-la a uma comunhão cada vez 
mais íntima com Jesus e com o Pai. E, desta forma, 
a comunidade será a “morada de Deus” no mundo e 
dará testemunho da salvação que Deus prometeu e 
quer oferecer a todos os homens. E, como comuni-
dade cristã, havemos de dar testemunho da Boa Nova 
de Jesus e ser uma presença libertadora e salvadora 
na vida dos homens. No entanto, não esqueçamos 
que o Espírito só se manifestará e só actuará quando 
aceitarmos viver a fé integrada numa família univer-
sal de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus. A 
promessa de Jesus envolve-nos no seu cumprimento. 
É uma promessa pró-activa e, sem o nosso assenti-
mento e envolvimento, não poderá cumprir-se, justa-
mente porque só pode cumprir-se em nós. Então, 
mesmo confrontados com a hostilidade do mundo, so-
mos provocados a ter confiança, a dar um testemunho 
sereno da nossa fé, a mostrar o nosso amor a todos os 
homens, mesmo aos que nos perseguidores ou mal-
tratam. Cristo, que fez da Sua vida um dom de amor a 
todos, deve ser o modelo que os cristãos têm sempre 
diante dos olhos. Se deixarmos, o Espírito Santo fará 
que seja sempre assim.

Pe. João Paulo Vaz

Semana da Vida
No domingo, dia 1 de junho, Domingo da Ascensão, 
celebra-se em toda a Igreja, o dia Mundial da Comuni-
cações Sociais. Este dia quer trazer, à reflexão da Igre-
ja, a importância que os meios de comunicação social, 
têm no mundo de hoje, mas, de um modo especial, têm 
ao serviço do anúncio do Evangelho. Na mensagem do 

Papa Francisco 
para este dia,  
o Santo Padre 
diz que, apesar 
de todas as po-
tencialidades do 
mundo de hoje, 
é escandalosa 
a divisão que 
existe entre o 

mundo dos mais ricos e dos mais pobres. O Papa afir-
ma que “uma boa comunicação ajuda-nos a estar mais 
perto e a conhecer-nos melhor entre nós, a ser mais 
unidos.” Ao mesmo tempo, diz-nos também o Papa 
que as novas tecnologias trazem algumas questões 
problemáticas, sobretudo pela velocidade da informa-
ção que nem sempre permite fazer um discernimento 
e uma leitura crítica acerca dela mesma. No entanto, 
isto não é motivo para os rejeitar, mas para procurar 
um uso mais criterioso deles mesmos. Os meios de 
comunicação têm de favorecer um verdadeiro encon-
tro que resulta deste fazer-se próximo à imagem do 
bom samaritano. Naquele homem, o levita e o sacer-
dote não veem um seu próximo, mas um estranho de 
quem era melhor manter a distância. Naquele tempo, 
eram condicionados pelas regras da pureza ritual. 
Hoje, corremos o risco de que alguns mass-media nos 
condicionem até ao ponto de fazer-nos ignorar o nosso 
próximo real.
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Noivos preparam-se para a sua 
nova caminhada de vida

Catequistas do Arciprestado 
receberam formação do SDEC

DOMINGO VI 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.



Noivos em preparação a para o 
matrimónio

Nos dias 10 e 11 de 
Maio, decorreu 
na Paróquia de 
Pombal, o segun-
do  encontro de 
noivos deste ano 

pastoral. Oriundos 
de vários arcipres-

tados da nossa Diocese e ainda de outras dioceses, 
responderam ao convite que a Igreja lhes fez, com 
vista à preparação próxima do seu matrimónio, sen-
do a maioria do nosso Arciprestado. Este encontro de 
noivos, decorreu num tempo muito rico do calendário 
litúrgico: no encerramento da Semana das Vocações, 
e no início da Semana da Vida. E foi neste contexto 
que, no acolhimento, todos fomos convidados a assu-
mir a própria vocação, com sentido de vida: consertar, 
para construir futuro. Foram dois dias plenos, em que 
o diálogo em casal, a partilha na reunião de grupo e 
os testemunhos de vida proporcionaram a reflexão, 
o convívio, a alegria, e o entusiasmo. A reflexão dos 
vários temas abordados centrou-nos no matrimónio-
sacramento, que, quando assim vivido, nos leva a uma 
vida mais cheia de Deus, concluiu o Pe. João Paulo 
Vaz. Ao terminar a Celebração Eucarística, o Pe. João 
Paulo partilhou connosco que a cadeia de oração foi 
alargada neste encontro CPM. Para além das Irmãs da 
comunidade do Convento do Louriçal, juntaram-se, em 
oração contínua, dia e noite, as Irmãs do Carmelo de 
Santa Teresa, Coimbra, assim como alguns grupos e 
pessoas da comunidade de Pombal, durante as horas 
do Curso, implorando de Deus a suas graças.

Pel’A Equipa, Manuel Joaquim
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Charneca venera N. Sra. de Fátima
Realizou-se na pas-
sada segunda-feira, 
dia 12 de Maio, no 
Centro de Culto da 
Charneca, a tradi-
cional Procissão das 
Velas, em honra de 
N. Sra. de Fátima. 
A Procissão percor-

reu algumas ruas da Charneca, acompanhada por um 
grande grupo de pessoas, também de outros lugares. 
As leituras estiveram a cargo de Abílio Sintra e os cân-
ticos pelo grupo Coral da Capela. O andor de Nossa 
Senhora foi levado pelos jovens, com esforço e dedica-
ção. A todos os que colaborarão e ajudaram, o nosso 
agradecimento.

A Comissão da Capela

Dádivas através da Internet a favor da 
Cáritas e Entrajuda
A Cáritas e a Entraju-
da criaram uma pla-
taforma nacional de 
dádivas na Internet. 
Em darereceber.pt, to-
dos podemos partilhar 
bens com várias cente-
nas de instituições que depois os encaminham para 
quem precisa. E não só oferecem e pedem bens ma-
teriais mas também tempo e ajuda. Uma mesa ou uma 
cadeira e muitas outras coisas poderão ir servir quem 
delas precisa. O mesmo se diga de um colchão ou 
cama. E se houver quem queira e possa ser útil dando 
o seu trabalho voluntário numa instituição, também o 
pode fazer. É apenas questão de dar a conhecer essa 
disponibilidade e do outro lado haver alguém interessa-
do. Casos de pobreza envergonhada são revelados a 
quem lhes pode pôr um fim ou um travão. Actualmen-
te, bens, tempo e ajudas são transaccionados a troco 
de nada, partilhados gratuitamente em darereceber.pt, 
uma plataforma digital, de âmbito nacional, criada pela 
Entreajuda e Cáritas Portuguesa, que coloca, lado a 
lado, quem tem bens, equipamentos ou talentos para 
dar e quem procura ajuda. Quem tem, por exemplo, um 
computador para dar, entra no Banco de Bens Doados, 
realiza uma pesquisa para verificar se existe um pedi-
do que corresponde à oferta. Depois basta entrar em 
contacto com a instituição necessitada e combinar a 
entrega. Se não existe nenhum pedido para esse bem 
cria um anúncio da sua oferta. Quem dá pode fazê-lo 
directamente, mas quem precisa de ajuda não. Para 
evitar abusos, duplicação de ajudas ou perpetuação 
da assistência, as pessoas necessitadas têm de estar 
associadas a uma instituição idónea, já visitada pela 
Entrajuda, que atesta a veracidade da carência. Essa 
instituição publica depois essa necessidade no site e 
medeia a entrega. 

Amicor

Paróquia tem novo
Conselho Económico Paroquial
O novo Conselho Económico da Paróquia de Pombal 
foi apresentado pelo nosso pároco, Pe. João Paulo, no 
domingo passado, durante a celebração da Eucaristia 
das 10h30, na Igreja do Cardal. O Pe. João Paulo cha-
mou a junto do Altar os antigos membros do Conselho 
Económico (Manuel António Neves, Luís Silva, Mário 
Amadeu e António Gonçalves), para lhes agradecer 
todo o empenho e dedicação à comunidade local, du-
rante os largos anos em que tiveram esta função. Para 
o próximo triénio, foram nomeados e homologados 
pelo Sr. Bispo as seguintes pessoas: Manuel António 
Neves (mantém-se), António Venâncio, Manuel Fausti-
no e Nélia Gonçalves. Antes de deixar as funções que 
exerceu, durante os últimos 40 anos, Mário Amadeu 
lembrou a mensagem litúrgica do dia: “Eu sou o cami-
nho, a verdade e a vida”. E foi a pensar nestas palavras 
que o antigo membro do Conselho Económico serviu a 
Igreja de Deus nos últimos 40 anos, um período marca-
do por duas grandes obras: o complexo da residência e 
centro paroquial e a reconstrução da Igreja do Cardal.



Jovens convidam comunidade
a recitar o Terço
O grupo de jovens da Paróquia 
de Pombal “Passo a Passo”, 
membros da família missionária 
Verbum Dei, dedicam os dois últi-
mos domingos do mês de maio a 
Maria. No domingo passado, os jo-
vens convidaram toda a Paróquia a recitar o Terço com 
eles, na Igreja do Cardal. A experiência será repetida 

neste domingo. Devo-
tos de Maria, os jovens 
do “Passo a Passo” 
criaram momentos de 
reflexão sobre a cora-
gem exemplar da mãe 
de Jesus. E depois de 
lhe dedicarem alguns 

temas musicais e mensagens de agradecimento pela 
sua entrega a Deus, os jovens partilharam algumas das 
suas preocupações e pediram a intercessão de Maria 
em algumas 
das suas 
intenções. A 
comunidade 
da paróquia 
aderiu e re-
citou o terço 
com os jo-
vens.
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Catequistas recebem formação

Meia centena de catequistas do Arciprestado de Pom-
bal participaram no Curso de Iniciação à Catequese, 
promovido e desenvolvido pelo Secretariado Diocesa-
no de Evangelização e Catequese (SDEC) de Coimbra. 

Esta formação foi 
ministrada em 
Pombal, devido 
ao grande núme-
ro de inscrições 
previstas neste 
Arciprestado. Du-
rante três dias, os 

participantes reflectiram sobre vários temas fundamen-
tais para quem tem à sua responsabilidade a formação 
moral de crianças e jovens. A catequese de iniciação 
cristã semeia os fundamentos da fé naqueles que se-
guem o Senhor, iniciandos na plenitude da vida Cristã. 
Os catequistas inscritos perceberam, ainda, que o seu 
trabalho é muito importante no processo de evangeli-
zação. “É uma acção fundamental para a construção, 
da personalidade do discípulo e da comunidade. Sem 
ela, a acção missionária não teria continuidade, sem 
ela a acção pastoral não teria raízes”, esclareceram 
os formadores do SDEC. A intimidade com Cristo e a 
respectiva comunhão com Ele são, igualmente, impor-
tantes no trabalho que um catequista. A catequização 
com base na sua experiência pessoal é fundamental 
para o sucesso da sua própria acção evangelizadora. 
A formação permanente foi outro dos conselhos dei-
xado pelos formadores do SDEC. “Tendo concluído a 
catequese de iniciação, aqueles que seguem Jesus são 
chamados à educação permanente da fé que vai além 
do que fornece a catequese de base”, esclareceram. A 

formação a que se referem os formadores, é uma for-
mação que deve ser encarada por toda a comunidade 
para amadurecer tanto na vida interior de amor a Deus 
e aos irmãos quanto na sua abertura ao mundo como 
comunidade missionária. A formação é um das apostas 
do Arciprestado de Pombal, que iniciou, em outubro, 
a Catequese de Adultos e a Escola Paroquial de Pais 
(esta apenas dirigida aos pais das crianças do primeiro 
sector da Paróquia de Pombal). O Pe. João Paulo Vaz, 
Arcipreste de Pombal, já manifestou o desejo de fo-
mentar a criação de grupos de formação de adultos a 
partir do próximo ano pastoral. A possibilidade de alar-
gar a Escola Paroquial de Pais a outras faixas etárias 
de crianças que frequentam a catequese na Paróquia é 
outro dos objectivos do pároco de Pombal.



25 de Maio de 2014
Domingo VI da Páscoa

Primeira leitura (Act. 8, 5-8.14-17)
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e 
começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões 
aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e 
ao ver os milagres que fazia. De muitos possessos saíam 
espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos 
paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria 
naquela cidade. Quando os Apóstolos que estavam em 
Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra 
de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram 
lá, rezaram pelos samaritanos, para que recebessem o 
Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles: 
só estavam baptizados em nome do Senhor Jesus. Então 
impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo.

Comentário
A partir de Jerusalém, a Igreja vai dilatar-se pelo mundo 
ou, de maneira diferente, os homens começam a entrar na 
Igreja, à medida que escutam a Palavra de Deus e a ela se 
convertem. Isto será fruto da pregação dos mensageiros 
da Palavra e da acção do Espírito Santo, que actua nesta 
Palavra. Continua a ser o livro dos “Actos dos Apóstolos” 
que nos dá testemunho desta acção do Espírito de Deus.

Segunda leitura (1 Ped. 3, 15-18)
Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, 
prontos sempre a responder, a quem quer que seja, sobre 
a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura 
e respeito, conservando uma boa consciência, para 
que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam 
confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento 
em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa 
a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, 
Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo 
pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Morreu segundo 
a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.

Comentário
Também a palavra de S. Pedro continua a fazer como que 
uma catequese mistagógica, isto é, a introduzir-nos no 
mistério da vida cristã, que é o mistério da vida de Cristo na 
vida dos baptizados. Cristo morreu, depois de ter assumido 
a nossa situação de mortais; mas ressuscitou, e, vencendo 
assim a morte, deu-nos a sua vida imortal. Ele é a nossa 
esperança.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 25.Mai | Igreja Matriz - Terço Verbum Dei (17h00)

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

:: 27.Mai | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

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

:: 29.Mai | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h30)

:: 30.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
2º ano (21h00)

:: 31.Mai | Igreja do Cardal - Confissões para os 
crismandos e respectivos padrinhos (09h00)

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

:: 31.Mai | Expocentro - Preparação e ensaio para a 
Profissão de Fé (15h00)

:: 31.Mai | Igreja Matriz - Reunião dos crismandos, pais 
e padrinhos (21h30)

:: 01.Jun | Igreja do Cardal - Festa do Pai Nosso das 
crianças do 2º ano (10h30)

:: 01.Jun | Valdeira - Festa de N. Sra. da Assunção - 
Missa e Procissão (11h00)

:: 01.Jun | Mendes - Festa da Ascensão - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 01.Jun | Expocentro - Profissão de Fé (15h00)
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Leitura do Evangelho (Jo. 14, 15-21)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me 
amardes, guardareis os meus mandamentos. E Eu pedirei 
ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre 
convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não 
pode receber, porque não O vê nem O conhece, mas que 
vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. 
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui 
a pouco o mundo já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, 
porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis 
que Eu estou no Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. 
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, 
esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por 
meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».

Comentário
Jesus promete aos Apóstolos enviar-lhes o Espírito 
Santo, que será neles, ao mesmo tempo, o seu auxiliar e 
advogado no meio das dificuldades que hão-de suportar 
para se manterem fiéis, e o consolador e intercessor nas 
lutas que hão-de sofrer para vencerem os obstáculos que 
lhes advirão da parte do mundo. Será o Espírito Santo que 
lhes fará reconhecer o Senhor vivo para além da morte, na 
glória da ressurreição.


