
A Ascensão de 
Jesus na nossa vida
Jesus volta para o Pai, eleva-Se 
ao céu. Este acontecimento mar-
ca a transição entre a glória de 
Cristo ressuscitado e a de Cristo 
exaltado à direita do Pai. Marca 
também a possibilidade de a humanidade entrar no 
Reino de Deus, como tantas vezes Jesus anunciou. 
Desta forma, a Ascensão do Senhor integra-se no Mis-
tério da Encarnação: é o seu momento conclusivo. É 
também o ponto de partida para começarmos a ser 
testemunhas e anunciadores de Cristo Ressuscitado. 
O Senhor glorificado continua presente no mundo, 
através da Sua acção nos que crêem na Sua Palavra 
e deixam que o Espírito actue interiormente neles. O 
mandato de Jesus é claro: “Ide por todo o mundo e 
proclamai o Evangelho a toda a criatura”. Por isso, a 
nova presença do Ressuscitado na Sua Igreja faz com 
que os Seus seguidores constituam uma comunidade 
de vida e de salvação. A Ascensão de Cristo ao céu 
não é o fim da Sua presença entre os homens, mas 
o começo de uma nova forma de estar no mundo. 
A Sua presença acompanha, com sinais, a missão 
evangelizadora dos Seus discípulos. A comunidade 
pós-pascal necessitou de um tempo para reforçar sua 
fé incipiente no Ressuscitado. A Ascensão  é o fim da 
Sua visibilidade terrena e o início de um novo tipo de 
presença entre nós. Com a Ascensão de Jesus Cristo, 
o caminho para o Pai está aberto e os fiéis convidados 
a percorrê-lo com Ele.

(in http://www.acidigital.com/fiestas/ascencao/crista.htm)

Papa visitou a Terra Santa
“Imitemos a Virgem Maria e São João, permanecendo 
junto das muitas cruzes onde Jesus ainda está cruci-
ficado. Esta é 
a estrada pela 
qual o nosso 
Redentor nos 
chama a segui-
l’O, não há 
outra, é esta”, 
disse o Papa 
Francisco, num momento de oração a que presidiu na 
igreja do Getsémani, que evoca o local da prisão de 
Jesus. Segundo o Papa, os religiosos e religiosas que 
vivem na Terra Santa têm um “dom e uma responsabili-
dade”. “A vossa presença aqui é muito importante; toda 
a Igreja vos está agradecida e apoia com a oração”, 
declarou. No encontro com sacerdotes, religiosos, re-
ligiosas e seminaristas católicos, Francisco beijou a 
chamada ‘rocha da agonia’, onde, segundo a tradição, 
Jesus se recolheu antes de ser preso e levado para 
julgamento. “No Gólgota, quando tudo se torna escuro 
e toda a esperança parece extinta, somente o amor 
é mais forte que a morte”, declarou. Francisco falou 
nos sentimentos de “dúvida”, “cansaço” e “pavor” que 
os discípulos de Jesus sentiram perante a sua prisão. 
“Será bom para todos nós perguntarmo-nos neste lu-
gar: quem sou eu perante o meu Senhor que sofre?” 
Nesse sentido, recordou os que “adormecem” e pro-
curam “evadir-se”, fechando os olhos à realidade”, os 
que “fugiram por medo”, abandonando Jesus, “a falsi-
dade daquele que o vendeu por trinta moedas”, Judas, 
ou “aqueles que foram fiéis até ao fim, como a Virgem 
Maria e o apóstolo João. O Papa deixou uma “sauda-
ção afectuosa” a todos os cristãos de Jerusalém, as-
segurando a sua oração por eles, “conhecendo bem as 
dificuldades da sua vida nesta cidade”.
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Leitores e Ministros Leigos 
receberam formação

Crianças do 3º ano celebraram a 
Primeira Comunhão

DOMINGO DA ASCENSÃO



Festa do Compromisso
No passado sábado, dia 24 de Maio, decorreu, no es-
paço da Capela da Sra. de Belém, mais uma Festa do 
Compromisso, festa do 9º ano de catequese. Contou 
com a presença de todos os catequistas do referido 
ano de catequese da nossa cidade e, ainda, com a 
catequista Cristina Santos, de Santorum. Contámos, 
também, com a presença do coordenador do sector, 
Paulo Gonçalves, que muito nos honrou. O tema da 
referida festa foi “Ser o Sal e a Luz do Mundo” em que 
vivemos. Foi proposto aos catequistas e adolescen-
tes alguma inovação e criatividade na organização da 
mesma, ao que todos os que participaram acederam. 
A referida festa foi composta por quatro momentos, 
apresentação de personagens bíblicas e até onde as 
mesmas levaram o compromisso que firmaram com 
Deus, com um comentário elaborado por cada grupo 
de catequese. De seguida, e mais uma vez tendo por 
fundo algumas das personagens que se encontraram 
com Jesus e que mudaram a sua vida por causa desse 
acontecimento, uma dramatização desses momentos, 
feita pelos grupos de catequese. Apresentação de uma 
dramatização específica, explicando o porquê dos 
cristãos e, neste caso, os adolescentes deverem ser 
o sal e a luz do mundo. E por fim, e muito importante, 
o assumir dos compromissos, pelos adolescentes, de 
serem o sal e a luz do mundo, terminando com a en-
trega de um saquinho de sal e uma vela a cada um e 
ainda com a pagela característica de todas as nossas 
festas. O nosso bem haja pelo empenho e dedicação 
dispensada por todos os que participaram e deram o 
seu melhor. A todos os familiares que estiveram pre-
sentes, o nosso agradecimento também.

Helena Maximino
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Santorum celebra Festas da 
Catequese
No passado do-
mingo, dia 18 de 
Maio, os cate-
quizandos do 2º 
ano, da Capela 
de Santorum, realizaram a Festa do Pai Nosso, os do 
5º ano a Festa da Aliança e os do 8º ano a Festa da 
Vida. A Missa foi animada pelo grupo coral de catequi-
zandos e catequistas. Foi um dia festivo para os ca-
tequizandos, catequistas, pais e restante comunidade, 

que participaram na cami-
nhada das nossas crian-
ças e jovens abrangidos 
pelo centro de catequese 
de Santorum.

Capela de Santorum

Festas da Catequese nos Crespos
No passado domingo, no Alto dos Crespos, o 7º e 8º 
ano da Catequese celebraram a Festa das Bem-Aven-
turanças e a Festa da Vida, respetivamente. Os adoles-
centes do 7º ano foram convidados a aceitar o desafio 

de viver se-
gundo um 
projeto de 
felicidade, as 
Bem-Aventu-
ranças. Com 
o auxílio 
do Espírito 
Santo, irão 

compreendê-las melhor e pô-las em prática no seu 
dia-a-dia. Os catequizandos do 8º ano receberam uma 
cruz, sinal de fé em Jesus Cristo ressuscitado, fonte 
de vida nova. Os jovens foram, assim, convidados a 
irem e serem testemunhas dessa mesma fé. Foi uma 
Eucaristia diferente, para marcar mais uma etapa na 
sua caminhada catequética.

Capela Alto dos Crespos

Escola Paroquial de Pais…
uma experiência para continuar

No dia 22 de Maio, realizou-se o sexto e ultimo encon-
tro da Escola Paroquial de Pais do 3º Ano, para este 
ano catequético. Somos membros do Corpo de Cristo. 

É em Igreja que encontramos Jesus, como a nossa vi-
deira e nós varas da mesma, não apenas numa união 
exterior, mas de comunhão de vida que d`Ele nos vêm. 
Continuando unidos à videira que é Jesus, podemos 
viver d`Ele e dar frutos, representados nos nossos 
catequizandos. Os pais são as primeiras varas desta 
videira, os primeiros educadores na fé. Sem a sua pa-
lavra, exemplo de vida e prática cristã, será muito mais 
difícil uma criança encontrar o caminho para Cristo e 
para a Sua Igreja.

Anabela Lucinia



Em dia de Primeira Comunhão
A celebração da Primeira Comunhão dos meninos 
e meninas da Paróquia de Pombal foi inesquecível. 
Mas, desta vez, não foi inesquecível, apenas porque 
foi a primeira vez que comungaram o Senhor. Foi 

inesquecível também pela comu-
nhão verdadeira que se experi-
mentou nesta celebração, entre 
crianças, pais e presidente da cele-
bração. O Pe. João Paulo decidiu 
imprimir uma certa originalidade à 
celebração, de modo a que todos 
os presentes, crianças e familiares, 
percebessem os vários momentos 
que estruturam a celebração da 

Eucaristia, principalmente a Oração Eucarística. O 
sacerdote interrompeu a celebração, para “abrir parên-
tesis”:  explicou o momento da Consagração do pão e 
do vinho; chamou as crianças para junto do altar; de-
pois, pediu-lhes que se joelhassem, no momento da 
Consagração, porque Jesus iria falar e ficar com eles 
naquele momento, e que observassem com atenção 
aquele grande mistério que só se abraça pela fé. As 
crianças entenderam a 
mensagem e responde-
ram afirmativamente a 
tudo o que lhes foi so-
licitado. Um momento 
diferente ao qual nin-
guém ficou indiferente. 
O próprio abraço da paz 
foi feito através de uma corrente cujos elos eram cons-
tituídos por todas as pessoas presentes na assemble-
ia. A homilia do Pe. João Paulo também foi feita de 
uma forma diferente: o pároco desceu do altar e veio 
para junto das crianças explicar-lhes a importância do 
Sacramento da Eucaristia. Mas, antes, o sacerdote ex-
plicou um pouco as leituras do dia e a promessa que 
Jesus deixou de enviar o Consolador, que nos ajudaria 
a caminhar com mais força: o Espirito Santo. “Nenhum 
sacramento se pode realizar sem a presença e a força 
do Espirito Santo”, disse. E acrescentou que, “enquan-
to eu não reconhecer que é por minha causa que Je-
sus vem, não há encontro com Ele”. E, esse encontro, 
quando é feito no nosso interior (quer física quer espiri-

tualmente), torna-nos ainda mais fortes. E, no domingo 
passado, cerca de 140 crianças de toda paróquia rece-
beram “esta força de Jesus” pela primeira vez. No final, 
o Pe. João Paulo deixou um apelo aos pais: “se sem-
pre quereis o melhor para os vossos filhos, não deixeis 
que esta força de Cristo fique de férias e caminhai com 
eles no hábito da celebração da Eucaristia dominical”.
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Leitores e Ministros Extraordinários 
do Arciprestado receberam formação

Os Ministros Extraordinários (Comunhão, Palavra e 
Exéquias) e os Leitores do Arciprestado de Pombal 
reuniram, na sexta-feira, dia 23 de Maio, para recebe-
rem formação sobre o serviço que efectuam na Euca-
ristia. Sendo a Eucaristia o encontro com Cristo que 
ensina, fonte e vida do cristão, é necessário e impor-
tante conhecer o papel que cada um executa na vida 

comunitária. A formação foi ministrada pelo arcipreste 
e pároco de Pombal, Pe. João Paulo Vaz, e incidiu na 
Celebração da Eucaristia e nos vários momentos que 
a estruturam. O nosso pároco começou a formação por 
esclarecer que a Eucaristia é o Sacramento que com-
pleta a nossa iniciação cristã e lembrou que “quem não 
recebe Cristo na Eucaristia não é de Cristo”. Porque, 
através da comunhão, estamos em unidade com to-
dos os irmãos da Igreja e em comunhão efectiva com 
Deus. Na prática, antecipamos a plenitude que todos 
ambicionamos, através deste Sacramento.

Pombal tem novos Ministros da 
Comunhão
No domingo passado, foram instituídos 64 novos Mi-
nistros Extraordinários da Sagrada Comunhão, em ce-
lebração presidida pelo nosso Bispo, D. Virgílio, na Sé 
Nova, sendo alguns deles da Paróquia de Pombal. A 

preparação foi assegurada pela Escola de Teologia e 
Ministérios que, ao longo de oito manhãs de sábado, 
desenvolveu um conjunto de temas orientados para 
uma maior consciência eclesial do serviço litúrgico em 
cada comunidade, tentando despertar para um mais 
desenvolto compromisso pastoral. Nesse mesmo dia, 
realizou-se a recondução de muitos cristãos de toda a 
Diocese nos vários serviços laicais. Parabéns à Paro-
quia de Pombal e aos seus oito novos Ministros da Co-
munhão: José  e Licínia Cravo, Jorge e Célia Santos, 
Joaquim Costa e Lurdes Marques, Saudade Faustino 
e Manuela Santos.



1 de Junho de 2014
Domingo da Ascensão do Senhor
Primeira leitura (Act. 1, 1-11)
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas 
que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio 
até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, 
pelo Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que 
escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, 
Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes 
durante quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. 
Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que 
não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a 
promessa do Pai, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. 
Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, sereis 
baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias». 
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: 
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele 
respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos ou os 
momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; 
mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá 
sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém 
e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da 
terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 
escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, 
enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes dois 
homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da 
Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 
que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo 
modo que O vistes ir para o Céu».

Comentário
A Ascensão de Jesus é a última aparição do Ressuscitado 
que não só dá testemunho da verdade da Ressurreição, 
como faz compreender que Jesus vive agora na glória 
do Pai. A Ascensão manifesta assim o sentido pleno da 
Páscoa: depois de destruir o pecado e a morte com a sua 
Morte e Ressurreição, Jesus Cristo introduz o homem, que 
tinha assumido na Encarnação, na glória de seu Pai. O 
livro dos Actos dos Apóstolos, que apresenta a vida dos 
primeiros dias da Igreja, começa pela Ascensão do Senhor; 
assim nos é dado a compreender que a Igreja continua 
agora a presença de Jesus entre os homens, até que Ele 
venha, de novo, no fim dos tempos, para pôr o termo à 
história e nos sentar consigo à direita do Pai.

Segunda leitura (Ef. 1, 17-23)
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação 
para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do 
vosso coração, para compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança 
entre os santos e a incomensurável grandeza do seu 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 02.Jun | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

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

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

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

:: 07.Jun | Igreja Matriz - Casamento (11h00)

:: 07.Jun | Expocentro - Ensaio dos crismandos para a 
celebração do Crisma (15h00)

:: 07.Jun | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 07.Jun | Igreja do Cardal - Vigília do Pentecostes 
(22h00)

:: 08.Jun | Expocentro - Crisma, presidido pelo Sr. Bispo 
(15h00)
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poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da 
poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou 
dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de 
todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de 
todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas 
também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus 
pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de 
toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 
preenche tudo em todos.

Comentário
Sentando-se à direita do Pai, Jesus introduz a humanidade 
na comunhão definitiva com Deus. É este o fruto do seu 
sacrifício na Cruz, a comunhão com o Pai, e é a esperança 
de todos os que n’Ele crêem.

Leitura do Evangelho (Mt. 28, 16-20)
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, 
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando 
O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. 
Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi 
dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Comentário
A Ascensão não é uma ausência, mas uma plenitude. 
O Senhor não abandona os seus na terra. Ele é, pela 
Ressurreição, o “Senhor” que domina o Céu e a terra. 
E continua presente e activo no meio de nós pelo seu 
Espírito que está na Igreja: na palavra de Deus, na acção 
dos Sacramentos, no amor da comunidade dos crentes 
vindos de todas as nações e em cada baptizado. E para 
que a sua presença possa chegar a todos os homens, a 
todos o Senhor envia agora os seus Apóstolos.


