
Vinde, Espírito Santo 
de Deus
A Igreja é o nosso sacramento 
universal de salvação, o lugar e 
o tempo da salvação, onde Jesus 
Se faz caminho para o Pai. É nela 
e como tal que respondemos ao 
mandamento de Jesus de irmos por todo o mundo 
anunciar a Boa Nova. É em Igreja, pela presença de 
Cristo Cabeça, que a humanidade - a nova humani-
dade - se torna divindade. Já não corremos o perigo de 
viver desgarrados, porque Cristo nos congregou como 
povo, em comunhão, numa aliança nova e eterna, 
uma aliança que jamais acabará. Em Jesus Cristo se 
garante esta aliança, que, por isso, se reveste de uma 
eficácia a toda a prova, forte e segura. Cristo faz-nos 
membros do Seu corpo, envolve-nos e congrega-nos. 
Faz-nos participantes da plenitude de Deus, já aqui, 
pela integração no Seu corpo, que é a Igreja. Já não 
nos perdemos, já não nos angustiamos, já não vive-
mos sem luz. Em Igreja, respiramos a vida de Deus, 
que dá todo o sentido e plenitude à nossa. A vida sa-
cramental que estrutura a Igreja garante esta verdade 
de uma vida divina comunicada. Já ninguém viverá 
sem luz da fé, já ninguém viverá sem alegria e sem es-
perança. Cristo ressuscitou e deixa-nos a Igreja, para 
vivermos da certeza da ressurreição. E, porque nada 
disto poderia acontecer sem a Sua presença, depois 
de Se elevar aos céus, para junto do Pai, envia-nos o 
Seu Espírito, o outro Consolador, que tudo fará e que, 
para sempre, há-de garantir e sustentar a Igreja como 
Cristo no-la deixou e com Cristo à cabeça. É o Espírito 
Santo que nos garante, então, a salvação realizada 
por Cristo. É Ele que nos permite e garante o encontro 
com Cristo e, por Cristo, com o Pai. É o Espírito que 
nos faz conhecer todas as coisas e dinamiza tudo em 
todos. É por Ele que vivemos a comunhão eclesial e 
usufruimos da eficácia dos sacramentos. Pelos Seus 
dons nos completamos e conhecemos, pela fé, o Deus 
em quem pomos a nossa confiança. O nosso aban-
dono ao Pai, pelo Filho, acontece na unidade que o 
Espírito Santo confere. Então, “vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e 
tudo será criado - e renovareis a face da terra!”

Pe. João Paulo Vaz

Bispo de Coimbra preside ao
Dia da Igreja Diocesana

O Bispo de Coimbra, D. Virgílio 
Antunes, desloca-se a Pombal, 
hoje e no próximo domingo, 
para celebrar duas grandes 
festas: Dia do Pentecostes e 
o Dia da Igreja Diocesana. O 
senhor Bispo irá presidir, esta 
tarde, à celebração do Sacra-
mento do Crisma dos jovens e 
adultos da nossa Paróquia. A 
celebração realiza-se na Expo-

centro. A Eucaristia está agendada para as 15h00. No 
próximo domingo, o Sr. D. Virgílio regressa a Pombal, 
a convite dos párocos de todo o Arciprestado, para pre-
sidir à celebração da Eucaristia da Jornada Arciprestal, 
no dia da Igreja Diocesana. A festa realiza-se durante 
o período da tarde junto, à Capela da Sra. de Belém. O 
dia da Igreja Diocesana é celebrado no dia da Santíssi-
ma Trindade e terá como tema “Proclamai a Alegria do 
Evangelho”. Segundo o Papa Francisco, “a alegria do 
Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles 
que se encontram com Jesus. Aqueles que se deixam 
salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, 
do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, re-
nasce sem cessar a alegria” (EG, nº 1). O tema será 
apresentado pelo arcipreste e pároco de Pombal, Pe. 
João Paulo Vaz, às 15h00, e terá uma duração de 
meia hora. Pelas 16h00, decorre o grande momento da 
tarde com a celebração da Eucaristia, presidida pelo 
nosso Bispo. Esta celebração tem uma particularidade: 
os cânticos serão assegurados por um coro constituído 
por elementos de grupos corais de grande parte das 
paróquias que compõem o Arciprestado de Pombal. A 
festa termina com um lanche partilhado e convívio de 
toda a Família Arciprestal.
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Pinheirinho acolheu escuteiros 
da Mata Mourisca

Crianças celebram Festa do
Pai Nosso por toda a paróquia

DOMINGO DE PENTECOSTES

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.

Jornada Arciprestal
Dia da Igreja Diocesana

Senhora de Belém, 15 de Junho, 14h30



Escuteiros da Mata Mourisca fizeram 
Promessas no Pinheirinho

O Agrupamento de Escuteiros 471, da Mata Mourisca, 
o mais antigo do Concelho, realizou as tradicionais pro-

messas dos seus 
escuteiros, no 
Pinheirinho. No 
dia 23 de Maio, 
os jovens escu-
teiros realizaram 
um momento de 
oração e refle-

xão – a Velada de Armas – na Capela do Pinheirinho 
e pernoitaram no salão da Associação Desportiva e 
Cultural “Os Unidos” do Pinheirinho. No sábado,  dia 
24 de Maio, a Capela do Pinheirinho encheu-se, para 
a celebração da Eucaristia em que os escuteiros fize-
ram as suas promessas. A celebração foi presidida 
pelo Pe. João Paulo, nosso pároco. A Capela esteve 
praticamente cheia, num ambiente festivo para o grupo 
de escuteiros da zona 
oeste do concelho. 
Alexandra Conceição, 
chefe do Agrupamen-
to, destaca que “no dia 
23 teve lugar uma vigí-
lia, em que os miúdos 
foram sensibilizados 
para as promessas que cumpririam no dia seguinte. 
No dia 24, realizaram-se as promessas, que foram 
feitas na Secção em que se encontram”. A terminar, 
Alexandra Conceição agradeceu à comunidade do Pi-
nheirinho, “que nos acolheu de uma forma espetacular. 
O agradecimento também ao Pe. João Paulo, por ter 
estado ao nosso lado uma vez mais”.

Cid Ramos
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Festa do Pai Nosso no Travasso
No domingo, dia 18 de Maio, os meninos do 2º ano do Travasso, celebraram a festa do Pai Nosso. A celebração 
da Palavra foi presidida por Manuel Escalhorda, que tão bem colaborou connosco para que esse dia fosse espe-
cial para estas crianças. Foi uma celebração muito bonita, em que estas crianças puderam participar activamente. 
O nosso muito obrigado ao ministro celebrante, que iluminou toda a celebração, como se pudéssemos ver nele a 
acção do Espírito Santo, que aqueceu os nossos corações e nos revestiu de luz.

Ilda Neves

Comunidade colaborou com Banco 
Alimentar Contra a Fome
A comunidade paroquial de Pombal voltou a colaborar 
com o peditório do Banco Alimentar contra a Fome, 
através da Conferência 
S. Vicente de Paulo. Os 
vicentinos colaboraram 
activamente, através 
da organização de 
equipas de voluntários. 
Mais uma vez, foi mui-
to agradável ver jovens 
catequizandos da nossa paróquia e muitas outras pes-
soas ligadas à nossa comunidade a dar um pouco do 
seu tempo para ajudar aqueles que mais precisam em 
todo o país.

Festa do Pai Nosso 
no Alto dos Crespos
No passado domingo, dia 1 de 
Junho, os catequizandos do 
2ºano, da Capela do Alto dos 
Crespos, realizaram a Festa 
do Pai Nosso. Ao longo deste 
ano as crianças descobriram e 
foram aprendendo que Deus é 
um Pai maravilhoso, que nos 
dá vida, cuida de nós e que faz tudo para o nosso 
bem. Foi um dia festivo para os catequizandos, cate-
quista, pais e restante comunidade.

Vicentes celebra Sto. António
A Capela dos Vicentes promove, no próximo sábado, 
a festa em honra de Sto. António. O arraial popular co-
meça pelas 15h00, com música ambiente. Uma hora 
depois é acesa a fogueira. E, como manda a tradição, 
pelas 17h30, começa-se a preparar a refeição comu-
nitária, com alguns dos ingredientes da época, acom-
panhados por pão e broa. O sardinheiro chega com a 
sardinha às 19h00 e, duas horas, depois terá início o 
baile popular.



Novos Ministros Extraordinários
O Pe. João Paulo Vaz apresentou, no domingo pas-
sado, durante a celebração da Eucaristia das 10h30, 
na Igreja do Cardal, os novos Ministros Extraordinários 
da Comunhão ao serviço da nossa paróquia. Os nos-
sos novos “servos” testemunharam a sua dedicação, 

rezando a seguinte oração: “Senhor, a Igreja confiou-
me o Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. 
Constituiu-me servidor da comunidade, na Assembleia 
Litúrgica, que partilha a mesa fraterna da Comunhão, e 
na consolação dos enfermos e idosos, para que se for-
taleçam com o Pão da Vida. Eu sei, Senhor, que é, em 
primeiro lugar, um serviço. Porém, intimamente, o des-
cubro como uma honra: por meu intermédio e através 
das minhas mãos, faço possível a comunhão dos meus 
irmãos conTigo, no Sacramento do Teu Corpo e do Teu 
Sangue. Por isso, Senhor, consagro-Te os meus lábios 
que Te anunciam, as minhas mãos que Te entregam; 
consagro-Te o meu ser, o meu corpo e o meu coração, 
para ser Tua testemunha fiel. Não quero, Senhor, que 
a minha vida seja um obstáculo entre os meus irmãos 
e o Teu mistério. Quero ser uma ponte, quero ser como 
duas mãos estendidas… Peço a Tua ajuda e o Teu 
amor, de modo que eu seja verdadeiro cristão, ansioso 
da Tua Palavra, uma pessoa de oração e reflexão, um 
contemplativo dos Teus mistérios; um celebrante feliz 
dos Teus sacramentos e um servidor humilde de todos 
os meus irmãos. E que quando eu disser “O Corpo de 
Cristo”, eu desapareça e se veja o Teu rosto.”
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Crianças celebraram Festa do Pai Nosso
Mais de uma centena de crianças da nossa paróquia 
celebraram, no passado domingo, a Festa do Pai Nos-
so. Os meninos e meninas do 2ª ano da Catequese 
(que frequentam a catequese na cidade) reuniram-se 
na Igreja do Cardal, para rezarem em conjunto com 
a comunidade 
a oração que 
Jesus nos 
ensinou: o Pai 
Nosso. Nesta 
oração Jesus 
ensina-nos a 
tratar Deus por 
Pai e assim 
ensina-nos a viver como irmãos. Durante a celebra-
ção, presidida pelo Pe. João Paulo, o pároco ajudou 
as crianças a interpretar a oração. O primeiro verso 
“Pai Nosso que estais no Céu” é rico em mensagens. 
Primeiro, Jesus diz-nos que o Seu Pai também é o 
nosso Pai. E depois diz-nos onde Ele está: em toda a 
parte. Interpretado o primeiro verso, o Pe. João Paulo 
passou aos versos que se seguem e que encerram sete 
pedidos. Sete pedidos fundamentais para a nossa vida 

em comunidade, em família, em Igreja. E foi exacta-
mente a Igreja e a sua instituição que centrou as homi-
lias da celebração da Eucaristia de domingo passado. 
A razão é simples: no domingo celebrámos a Ascensão 
do Senhor. Com este momento, conclui-se a história de 

Jesus no mun-
do e marca-se 
a transição da 
responsabili-
dade, que a 
Igreja assume 
depois da Sua 
partida para 
junto do Pai. 

Cristo passou alguns anos entre nós, para nos deixar 
o caminho da salvação. E, em pequenas (grandes) coi-
sas, mostrou-nos que a salvação está ao alcance de 
todos. E, como um grande amigo e irmão que Ele foi 
e continua a ser, deixou-nos uma companhia que nos 
ajuda a perceber todo este mistério: o Espirito Santo. E 
é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade, que hoje 
celebramos com mais uma grande festa: a celebração 
do Sacramento do Crisma.

Peregrinação Diocesana a Fátima

Inscrição
:: Cartório Paroquial, até ao dia 21 de Junho
:: Modalidade 1 - 10,00 (viagem em autocarro; lenço 
e guião da Peregrinação; surpresa da Diocese)
:: Modalidade 2 - 3,00 (lenço e guião da Peregrina-
ção; surpresa da Diocese)



8 de Junho de 2014
Domingo de Pentecostes

Primeira leitura (Act. 2, 1-11)
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 
línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém 
judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na 
sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não 
são todos galileus os que estão a falar? Então, como é 
que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de 
Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas 
línguas as maravilhas de Deus».

Comentário
De harmonia com a promessa de Jesus, o Espírito Santo, 
manifestando a Sua presença sob os sinais sensíveis do 
vento e do fogo, desce sobre os Apóstolos, transforma-os 
totalmente e consagra-os para a missão, que Jesus lhes 
confiara. Com este Baptismo no Espírito Santo, nascia 
assim, oficialmente, a Igreja. Nesse dia, homens separados 
por línguas, culturas, raças e nações, começavam a 
reunir-se no grande Povo de Deus num movimento que só 
terminará com a Vinda final de Jesus.

Segunda leitura (1 Cor. 12, 3b-7.12-13)
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não 
ser pela acção do Espírito Santo. De facto, há diversidade 
de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os membros, apesar 
de numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo¬¬. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos 
foi dado a beber um único Espírito.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 10.Jun | Fátima - Peregrinação Nacional das Crianças

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

:: 12.Jun | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h30)

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

:: 15.Jun | Crespos - Festa de Sto. António - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 15.Jun | Travasso - Festa do Senhor dos Aflitos - 
Missa e Procissão (14h00)

:: 15.Jun | SENHORA DE BELÉM

JORNADA ARCIPRESTAL
    14h30 :: Acolhimento
    15h00 :: Breve tema introdutório, pelo Arcipreste
    15h30 :: Ensaio dos cântico para a Eucaristia
    16h00 :: Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo
    17h30 :: Lanche partilhado
 Convívio da Família Arciprestal
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Comentário
O Espírito Santo é «a alma da Igreja». É Ele que dá aos 
Apóstolos a perfeita compreensão do Mistério Pascal e os 
leva a anunciar a Ressurreição a todos os homens, sem 
excepção. É por Ele que nós acreditamos que Jesus é 
Deus e essa nossa fé se mantém. É Ele que enriquece 
o Corpo Místico com dons e carismas, numa grande 
variedade de vocações, ministérios e actividades. É Ele 
que nos põe em comunhão uns com os outros, de tal modo 
que a diversidade não destrói a unidade.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-23)
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. 
Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-
ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão 
retidos».

Comentário
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. O Espírito Santo 
está presente, a insuflar aos homens a vida nova do 
Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado de Cristo, o 
Sopro purificador e recriador do mesmo Deus, comunica-
se aos Apóstolos, a fim de que possam prolongar a obra 
da nova Criação e, assim, a humanidade, reconciliada com 
Deus, conserve sempre a paz alcançada em Jesus Cristo.


