
Vinde, Trindade 
Santíssima
O mistério central da fé e da vida 
cristã é o mistério da Santís-
sima Trindade. Os cristãos são 
baptizados no nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Toda a 
vida de Jesus é revelação do Deus Uno e Trino Je-
sus revela-Se como Filho de Deus de uma forma nova 
relativamente à filiação conhecida por Israel. No mo-
mento do Seu baptismo, ao iniciar a Sua vida pública, 
o próprio Pai testemunha ao mundo que Cristo é o 
Filho Amado, descendo sobre Ele o Espírito, em forma 
de pomba. A esta primeira revelação explícita da Trin-
dade corresponde a manifestação paralela na Trans-
figuração, que introduz o mistério Pascal. Finalmente, 
ao despedir-Se dos Seus discípulos, Jesus envia-os a 
baptizar em nome das três Pessoas divinas, para que 
seja comunicada a todo o mundo a vida eterna do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo, Deus abre e 
entrega a Sua intimidade, que de per si seria inaces-
sível ao homem apenas por meio das suas forças. 
Esta mesma revelação é um acto de amor, porque o 
Deus pessoal do Antigo Testamento abre livremente o 
Seu coração e o Unigénito do Pai sai ao nosso encon-
tro, para Se fazer uma só coisa connosco e levar-nos 
de regresso ao Pai. Visto que o homem foi criado à 
imagem e semelhança de Deus Uno e Trino, a melhor 
analogia com as processões divinas podemos encon-
trá-la no espírito humano, onde o conhecimento que 
temos de nós próprios não sai para o exterior: o con-
ceito que fazemos de nós é distinto de nós mesmos, 
mas não está fora de nós. O mesmo se pode dizer do 
amor que temos para connosco. De forma parecida, 
em Deus, o Filho procede do Pai e é Imagem Sua. Só 
que esta imagem em Deus é tão perfeita que é Deus 
mesmo, com toda a Sua infinitude, a Sua eternidade, 
a Sua omnipotência: o Filho é uma só coisa com o 
Pai, embora seja outro Alguém. O Símbolo Niceno-
Constantinopolitano exprime-o com a fórmula «Deus 
de Deus, Luz de Luz, Deus verdadeiro de Deus ver-
dadeiro». O facto é que o Pai gera o Filho dando-Se a 
Ele, entregando-Lhe a Sua substância e a Sua nature-
za, não em parte, como acontece na geração humana, 
mas perfeita e infinitamente. O mesmo se pode dizer 
do Espírito Santo, que procede como Amor do Pai e 
do Filho. Procede de ambos, porque é o Dom eterno e 
incriado que o Pai entrega ao Filho gerando-O e que 
o Filho devolve ao Pai como resposta ao Seu Amor. 
A Terceira Pessoa é, portanto, o Amor mútuo entre o 
Pai e o Filho.

Giulio Maspero, in http://www.opusdei.pt

Escuteiros limpam Osso da Baleia
Os sete agrupamentos do concelho de Pombal reu-
niram-se, no sábado passado, na Praia do Osso da 
Baleia, na freguesia do Carriço, com um objectivo em 

comum: limpar 
o areal. O Agru-
pamento 674 de 
Pombal marcou 
presença com 
mais de 60 es-
cuteiros. A limpeza 
do areal do Osso 
da Baleia é uma 

prática que já faz parte do calendário de actividades 
dos sete agrupamentos: Carriço, Mata Mourisca, Lou-
riçal, Pombal, Carnide, São Simão de Litém e Alber-
garia dos Doze. Todos os anos, o primeiro sábado do 
mês de junho é dedicado à limpeza da única praia do 
concelho. A escolha deste dia é propositada e insere-
se nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente, 
celebrado a 5 de junho. E, este ano, os escuteiros ti-
nham um motivo extra para desempenharem as suas 
tarefas: a Poluição dos Oceanos. Os cerca de 300 es-
cuteiros do Concelho que marcaram presença nesta 
actividade desempenharam, na perfeição, a tarefa, ao 
ponto de “transformarem” as garrafas de plástico en-
contradas em “belas” flores que irão enfeitar os pas-
sadiços do areal durante a próxima época balnear. E 
foram muitas as garrafas que o mar expulsou das suas 
águas durante o Inverno. Segundo Catarina Sousa, 
técnica ambiental do município de Pombal, a quan-
tidade de lixo aumenta todos os anos, fruto das más 
práticas ambientais desenvolvidas pelo homem. O Mu-
nicípio de Pombal esteve representado pelo vereador 
Pedro Murtinho. O vereador anunciou que os serviços 
de apoio à praia estão disponíveis a partir de hoje e a 
Bandeira Azul será hasteada terça-feira.
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Jovens celebraram a
Profissão de Fé

Bispo envia crismandos a 
evangelizar

SANTÍSSIMA TRINDADE

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.



Ultreia aborda a “TRANSFORMAÇÃO”
“Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, 
eu estarei no meio deles”. Foi desta forma que a Isabel 
Silva, da paróquia do Alvorge, deu início a mais uma 
Ultreia realizada no Centro de Ultreia de Pombal. Esta 
nossa irmã salientou que este encontro mensal é for-
ma de nos abastecermos, para depois nos dispormos 
a dar. Seguidamente, a Célia e o Jorge partilharam 
como tem sido a sua vida em Deus, no trabalho e na 
família, dedicando mais tempo a ajudar aos outros, à 
sua formação cristã e à sua oração. Salientaram que 
este diálogo com Deus é indispensável na vida de 
um cristão. Necessariamente, este tripé provoca uma 
grande transformação de vida, tornando mais feliz 
quem o experimenta. Este casal chegou à conclusão 
que Deus lhes tem dado mais do que aquilo que eles 
têm dado. Outro irmão ao fazer a sua partilha dizia: 
“Após o meu cursilho eu sou melhor marido, fazendo 
a minha esposa mais feliz”. Para sintetizar, o Director 
Espiritual recordou as palavras de S. Paulo: “Eu posso 
ter o dom da profecia, mas se não tiver caridade nada 
me aproveita”. E acrescentou que aquilo que os ou-
tros devem ver em mim é a certeza da serenidade, a 
certeza de que Deus está em mim. O pároco procurou 
destacar que o Cursilho provoca este encontro com 
Deus, não deixa ninguém indiferente, sabendo que se 
conta sempre com a força do Espírito Santo. De segui-
da, celebramos a Eucaristia e, na homilia, o Pe. João 
Paulo, ajudou-nos a entender a passagem Evangelho 
desse dia, que fazia referência às três perguntas de 
Jesus a Pedro, “Simão, filho de João, tu amas-me?”, à 
qual Pedro responde: “Senhor, Tu sabes que te amo”. 
Era necessário que Pedro entendesse como assumir, 
na sua vida, o objectivo do seu amor, percebendo que 
o amor tudo consagra, tudo ilumina. Jesus dirige-me 
também a mim estas palavras. Para poder amar, tenho 
de perceber como amo, porque sei que Jesus envia o 
Espírito Santo que me ama e me dá força. Concluindo, 
afirmou que, quanto mais amamos, mais perto esta-
mos de Jesus Cristo. Terminámos a nossa Ultreia com 
pequeno convívio, onde partilhamos a alegria da ami-
zade que nos une.

Helena Cabral

e
         Luz

Esperança
15 Junho 2014

Festa do Pai Nosso
no Casal Fernão João
No passado domingo, na Ca-
pela do Casal Fernão João, 
os meninos do 2º ano cele-
braram a festa do Pai Nosso. 
Foi uma manha de grande 
alegria, juntando os pais e os 
filhos numa catequese de convívio e partilha de sabe-
res. Lucas diz-nos, na Bíblia: “Um dia, num certo lugar, 
estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe 
um dos discípulos: ‘Senhor, ensina-nos a rezar…’” E 
foi isso mesmo que Jesus fez. Ele ensinou-nos a rezar 
a oração do Pai Nosso, que é dividido em duas partes. 
Na primeira parte, entregamo-nos a Deus, a quem cha-
mamos Pai. É aqui que pedimos para que o Seu Rei-
no se manifeste e a Sua vontade seja feita por todos, 
sempre e em toda a parte. Devemos deixar que Deus 
tome conta de nós para nos tornarmos agentes do Seu 
reino. Contudo, sentimos necessidade de um pão ma-
terial para o alimento do corpo e do pão espiritual para 
a alma. Temos igualmente necessidade de perdão e 
de reconciliação. Não nos podemos esquecer de reco-
nhecer que pecamos, para depois, na misericórdia de 
Deus, pedir perdão e sermos perdoados. Assim, esta-
remos aptos a vencer as muitas tentações presentes 
nos caminhos da vida, até conseguirmos saborear a vi-
tória sobre o mal que de todos os lados nos ameaça. O 
Pai Nosso é mais que uma oração: é um caminho que 
leva diretamente ao coração do nosso Pai. E estar no 
coração de Deus, é sentir-se envolvido pelo Seu amor, 
mas também comprometido com o Seu projeto. Que 
estas crianças levem sempre, no coração, a oração 
que sempre lhes irá dizer muito ao longo da vida.

Anabela Domingues

Festa da Ascensão nos Mendes
No dia 1 de Junho. celebrou-se, mais uma vez, a tra-

dicional festa em honra da 
Nossa Senhora da Ascen-
são. Pelas 14h00, teve iní-
cio a Eucaristia, seguida de 
Procissão. Às 15h30, co-
meçou a venda dos ando-
res.  O Rancho Folclórico 
da Charneca actuou, pelas 
17h00, e a festa continuou, 
até à meia noite, com mui-
ta animação musical e boa 
disposição.

Vítor Mota Pereira

Jovens celebraram a Profissão de Fé
Os 126 catequizan-
dos que frequen-
taram o 6º ano de 
catequese, na nossa 
paróquia, celebra-
ram, no passado dia 
1 de Junho, a sua 
Profissão de Fé. Foi 
um momento alto na sua caminhada de catequese. 
Mesmo ainda sem uma fé amadurecida, estes ado-
lescentes, para quem um dia os seus pais pediram o 
Baptismo à Igreja, puderam agora, em público, diante 
da comunidade reunida, professar a sua fé. Na cele-
bração da Profissão de Fé, os adolescentes assumem 
já, com alguma responsabilidade, o que foi assumido 
pelos seus pais e padrinhos no Baptismo, embora seja 
ainda tempo de os pais continuarem a acompanhar os 
filhos com exemplos de vida que ajudem a amadurecer 
a sua fé. A cerimónia foi presidida pelo nosso pároco, 
Pe. João Paulo Vaz, e realizou-se na Expocentro, de 
Pombal.

Vitor Gonçalves



Festas da Catequese na Charneca
O passado dia 1 de junho foi um dia 
festivo para a comunidade da Charne-
ca, com a realização de várias festas 
da Catequese. A Festa do Pai Nosso, 
para os catequizandos que frequen-
tam o 2º ano de catequese. O Pai 
Nosso foi rezado junto do altar de 
mãos dadas, como sinal de unidade 
e de que temos todos o mesmo Pai. 
Comprometeram-se com Deus e com a comunidade a 
rezá-lo sempre. Para o 4º ano, foi a Festa da Palavra. 
Receberam, pelas mãos dos pais, a sua Bíblia. Viram-
se expressões de orgulho no rosto dos pais. A cele-
bração terminou com a distribuição de diplomas aos 

catequizandos do 5º, 6º e 9º 
ano, que celebraram a festa 
da Aliança, das Bem-aven-
turanças e do Compromisso. 
“Num mundo sem alegria, 
queremos ser sal, que dá um 
novo sabor à vida, tornando 
os homens mais felizes. Num 

mundo onde se multiplicam as trevas do mal, da men-
tira, queremos ser luz que indica caminhos de felici-
dade. Num mundo que avança para futuros sempre 
inesperados, queremos ser fermento que faz levedar 
um mundo segundo o projeto de Cristo e que torna os 
homens irmãos.” A celebração foi presidida pelo Sr. Pe. 
Américo e solenizada pelo Grupo Coral “Os Traquinas 
da Charneca”.

A Catequese da Capela da Charneca
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Bispo envia jovens da paróquia de Pombal a evangelizar

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)

O Bispo de Coimbra desafiou os crismandos da 
Paróquia de Pombal a serem os primeiros a apresen-
tarem-se nos lugares onde é preciso. D. Virgílio do 
Nascimento Antunes regressou a Coimbra muito feliz, 
porque viu a esperança estampada no rosto dos jovens 
e adultos, que, no passado domingo, receberam o Sa-
cramento do Crisma. O desafio do Bispo surgiu na li-
nha do pensamento do nosso Papa Francisco, que quer 
os cristãos católicos nas linhas da frente na defesa da 
Humanidade. A celebração do Sacramento do Crisma 
reuniu, na Expocentro de Pombal, milhares de fiéis, 

familiares e amigos, 
dos 130 jovens e 10 
adultos, que recebe-
ram o Sacramento 
da Confirmação. A 
cerimónia foi pre-
sidida pelo Bispo de 
Coimbra e contou 

com a presença do Coro Arciprestal, ensaiado pelo 
Pe. João Paulo Vaz. O Coro Arciprestal reúne vários 
elementos dos coros que animam as celebrações nas 
paróquias do Arciprestado. A celebração de domingo 
foi de tal forma tocante que D. Virgílio recordou o dia 
em que ele próprio sentiu, de uma forma mais forte, o 
encontro com Cristo através do Espírito Santo. Naque-

le tempo, o Sacramento do Crisma fazia parte do per-
curso de vida de qualquer cristão. Era entendido como 
algo natural da vida quotidiana das comunidades. Hoje, 
sublinhou o senhor 
Bispo, chegar a esta 
fase não é para todos. 
Ou seja, é uma decisão 
individual de cada cris-
tão. Mas, quando a op-
ção é caminhar de mão 
dada com Cristo, a vida 
ganha um outro sentido. D. Virgílio lembrou que a so-
ciedade está repleta de sugestões alternativas, através 
das quais se atinge um estado de felicidade rápido, a 
baixo custo. Normalmente, esta opção leva à “ruína”. 
E aquilo que Jesus Cristo nos deixou, com a ajuda do 
Espírito Santo, é uma vida, com muitos espinhos, mas 
baseada no coração e no amor. Para caminhar através 
desta linha que nos pode conduzir a um estado de feli-
cidade pleno, é preciso ir alimentando, com pequenos 
gestos diários: ler a Bíblia, rezar, integrar-se em gru-
pos paroquiais, enfim, seguir as indicações do Espírito 
Santo. No final, o Pe. João Paulo e D. Virgílio fizer-
am um agradecimento aos catequistas que acompa-
nharam os crismandos neste último ano de caminhada, 
ao entregarem os diplomas.



15 de Junho de 2014
Domingo da Santíssima Trindade

Primeira leitura (Ex. 34, 4b-6.8-9)
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao 
monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas 
mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, 
ficou junto de Moisés, que invocou o nome do Senhor. O 
Senhor passou diante de Moisés e proclamou: «O Senhor, 
o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa 
para Se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade». 
Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois 
disse: «Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, 
digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que 
se trata de um povo de dura cerviz, mas Vós perdoareis 
os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa 
herança».

Comentário
Deus manifesta-Se a Moisés como um Deus cheio de 
amor e de ternura para com o Seu povo. Sem deixar de 
ser justo, antes de tudo e acima de tudo, Ele é o Deus 
que ama e perdoa. Compenetrado desta verdade, Moisés 
não tem receio de interceder pelo Povo, que fora infiel à 
Aliança, voltando as costa, ao Deus vivo, para se entregar 
aos ídolos. E Moisés não vê frustrada a sua esperança. 
Deus continuará no meio do Seu povo, porque Ele é, na 
verdade, Aquele que salva.

Segunda leitura (2 Cor. 13, 11-13)
Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, 
animai-vos uns aos outros, tende os mesmos sentimentos, 
vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. 
Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os 
santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

Comentário
Ao iniciarmos as nossas assembleias litúrgicas com o 
voto de S. Paulo, no final da carta aos Coríntios nós 
professamos a nossa fé no mistério de um Deus em três 
Pessoas distintas. Nós reconhecemos que a presença da 
Trindade é o que constitui a comunidade cristã. Na verdade, 
é pelo dom gratuito de Jesus Cristo, pelo amor universal do 
Pai e pela força unitiva do Espírito de caridade que somos 
congregados em assembleia, para celebrarmos a glória 
de Deus. Reunida pela acção da Santíssima Trindade, a 
comunidade cristã deve empenhar-se em se assemelhar 
à comunidade trinitária vivendo na busca da perfeição, na 
alegria e no amor mútuo que se exprime pelo ósculo da 
paz.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 19.Jun | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial

:: 20.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Avaliação do 
Ano do 1º Sector (21h30)

:: 20.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Avaliação do 
Ano do 2º Sector (21h30)

:: 21.Jun | Salão Paroquial - Reunião de Avaliação do 
Ano do 3º Sector (21h30)

:: 22.Jun | Igreja do Cardal - Corpo de Deus - Missa e 
Procissão (17h00)
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Leitura do Evangelho (Jo. 3, 16-18)
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo 
seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, 
mas quem não acredita n’Ele já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus».

Comentário
O mistério da Santíssima Trindade é um mistério de amor: 
amor de um Deus que se revela aos homens e, num 
gesto de infinita bondade, lhes dá o Seu Filho, o Qual, 
encarnando e entregando-Se, totalmente, aos homens até 
à morte de Cruz, veio não para julgá-los, mas para salvá-
los. Perante este amor de Deus, o homem só pode ter uma 
atitude: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador deixar-se 
penetrar pelo Seu amor e iluminar pela Sua verdade, que é 
o Seu Evangelho de amor. Recusar Jesus Cristo é recusar 
a salvação.


