
Ser discípulo por amor
Entregar a vida por amor significa 
viver para sempre. É isto que o 
Senhor nos mostra e comunica 
com a Sua Paixão, Morte e Res-
surreição. E é isto que nos faz 
entender verdadeiramente o que 
significa ser Seu discípulo. Acre-
ditar na Cruz de Cristo faz-nos ser destemidos na 
oferta da vida por amor. E foi por amor que tudo acon-
teceu na vida de Cristo; e há-de acontecer na nossa. 
O pecado, o afastamento desta vida nova gera morte. 
Não é por acaso que a vida nos corre pior e nos angus-
tiamos, desesperamos mais, quando nos afastamos 
de Deus, da vida que nos oferece e do amor como 
critério único e sempre presente. Já sabemos: quanto 
menos amamos, menos somos capazes de entregar 
a vida e confiar, mais infelizes; quanto mais amamos, 
mais ajustados, mais confiantes, mais livres, mais dis-
poníveis, mais comprometidos, mais felizes. Por ve-
zes, teimamos em esquecê-lo, em ceder aos caprichos 
e às facilidades que nos impedem de viver livres e de 
amar verdadeiramente. Tudo se complica e, às vezes 
(ou quase sempre!), de uma forma progressiva e ga-
lopante, retirando-nos toda a paz e consumindo-nos 
toda a alegria. Não é bom viver assim. Jesus mostrou-
nos, em Si mesmo, o fim, a morte dessas estruturas 
de pecado e de não vida. E, com essa morte, mostrou-
nos a vida nova, a verdadeira vida que nos interessa 
construir, porque fica para sempre. Tudo isto, porque 
“passou pelo mundo fazendo o bem” (Act. 10, 38) e 
porque só soube amar. E é isto que nos propõe, como 
estilo de vida, assumido até às entranhas da nossa 
identidade, para podermos viver para sempre e com 
Ele glorificados. Se não somos capazes de entregar 
a vida, de mudar os nossos critérios e zombamos ou 
desconsideramos quem o faz, então significa que, 
na verdade, não amamos. E quem não ama nunca 
poderá compreender a vida e, muito menos, acreditar 
em Jesus Cristo, já que a Sua linguagem é a do amor 
acima de tudo e fundamentando tudo. Ser discípulo de 
Jesus implica assumir esta linguagem interiormente e 
vivê-la na exterioridade, no mundo, com os outros. E 
passa por anunciar estas verdades, ser missionário 
dessa vida nova, desse amor. Cristo conta connosco, 
porque nos amou e vive eternamente unido a nós. 
Nessa união se manifesta a continuidade da obra da 
salvação. Cristo continua, para sempre, a salvar neste 
discipulado missionário, que havemos de assumir por 
força do Baptismo e do amor que em nós cresça por 
Ele e, n’Ele, pelos irmãos. Não posso ser discípulo, 
não posso ser missionário, se não O amar, mais a mim 
e aos meus irmãos, por quem Ele deu a vida. Eis a 
nossa força e a nossa motivação. Começamos, hoje, 
a celebração da Semana Santa, estes dias maravi-
lhosos em que celebramos e podemos assumir toda a 
força salvadora do amor de Deus. É por nós que tudo 
acontece e Jesus Se entrega e Se deixa em memorial. 
Celebremos intensamente e vivamos desse amor. É a 
vida de Deus em nós.

Pe. João Paulo Vaz

Procissão de Domingo de Ramos
Celebra-se, hoje, o Domingo de Ramos. A chegada 
triunfal de Jesus Cristo a Jerusalém é celebrada por 
toda a Igreja, durante o dia de hoje. Em Pombal, a 
Paróquia preparou a bênção dos ramos e uma procis-
são, com início às 10h00, em frente à Igreja Matriz, que 
irá encerrar na Igreja do Cardal, onde será celebrada 
a Eucaristia. O Domingo de Ramos está carregado de 

simbolismo e marca o início da Semana Pascal. Na 
época de Jesus, Ele pediu para os seus discípulos 
Lhe arranjarem jumento e, assim, como rezavam as 
escrituras, entrou em Jerusalém, sendo logo reconhe-
cido pelo povo e aclamado. Todos O aclamavam com 
palmas e folhas e cantavam com entusiasmo. “Bendito 
seja o Rei”, gritavam. “O Rei que vem em nome do 
Senhor! Glória a Deus!”. Recorde-se que a tradição se 
deve à forma como Jesus foi recebido, com flores e 
ramos de palmeira colocados no chão, para que a pas-
sagem fosse ainda mais triunfal.
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 “Passo a Passo” organiza mais 
uma Páscoa Missionária

Catequeses promovem Vias Sacras 
na Arroteia e no Jardim do Cardal

DOMINGO DE RAMOS

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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Na Arroteia
Via Sacra

O grupo da catequese, em conjunto com Comissão da 
Capela da Arroteia, organizaram uma Via Sacra, des-
de a Capela da Arroteia até à Capela do Vale. Todos 
foram convidados a cantar e rezar, pelo percurso, com 
os meninos da Catequese. Que não esqueçamos que 
é tempo de sacrifício e oração. Obrigado, Jesus, por 
estares connosco.

A Comissão da Capela

Cantar das almas

Mais um ano, um grupo de homens e mulheres reu-
niram para realizar o canto das almas, pelos lugares 
circundantes à Arroteia. É de louvar a boa vontade, 
pois sendo alguns membros do grupo já de uma certa 
idade, mesmo assim não deixaram morrer as nossas 
tradições.

Cremilde Oliveira

A Quaresma no Casal Fernão João
“A Quaresma é um tempo de nos pormos belos para 
o Senhor, de cabeça perfumada, de cara lavada e 
alegre. Antes de uma festa, dum encontro importante, 
cuidamos do visual, do vestuário… Antecipa-se já a 
alegria do encontro que vem a seguir. É o mesmo com 
a Quaresma. É a preparação para a mais bela festa de 
todas: A PÁSCOA. Está na hora da limpeza e da ele-
gância. É tempo de deitar fora todo o lixo que torna pe-
sado e duro o coração.” Esta foi uma das reflexões que 
acompanharam a Via Sacra e a “Queima do Pecado” 
no Casal Fernão João. Mais um passo nesta prepara-
ção próxima e vivência da Páscoa que se aproxima.

Via Sacra no Jardim do Cardal
Foi no jardim do Cardal, pelas 10h30 do domingo 
passado, que dois grupos de catequizandos da nossa 
Paróquia, do 5º ano de Catequese, realizaram a Via 
Sacra desta Quaresma. Fizeram o percurso cerca de 
trinta crianças, meditando sobre os passos de Jesus, 
desde a Sua flagelação, passando pela Sua morte, ter-
minando na alegria da Ressurreição, levando, assim, 
estas crianças a perceber que Jesus está vivo e fica 
sempre connosco e preparando o seu coração para 
esta vida nova que o Senhor Jesus nos mostra na cruz 
e na Sua Ressurreição. O jardim do Cardal foi “invadi-
do”, durante uma hora, por uma nova alegria e movi-
mentação que estas crianças deixaram transparecer, 
com a sua fé, sem vergonhas e sem (des)respeitos hu-

manos, mostrando como são capazes de fazer coisas 
que lhes trazem felicidade na Catequese. Completou-
se este momento com a Eucaristia das 12h00, que nos 
lembrava precisamente, neste domingo, que “o grão de 
trigo tem que morrer na terra para dar fruto e fruto em 
abundancia”.

Helena Cabral

Escuteiros ajudam na reflorestação 
da Sicó

No passado dia 21, elementos do Agrupamento 674 de 
Pombal juntaram-se à acção de reflorestação da Serra 

da Sicó, para repor parte da área florestal consumida 
pelos incêndios em 2013. Aos Lobitos, Exploradores e 
Pioneiros, juntaram-se alguns pais que, também eles, 
quiseram dar o seu contributo na plantação das azi-
nheiras e medronheiros disponibilizados para o efeito. 
Todos os elementos envolvidos estão de parabéns, 
pelo entusiamo e alegria que manifestaram durante os 
trabalhos.

Sandra Carlos

SEMANA SANTA :: Celebramos a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus
Celebramos a VIDA :: CELEBREMOS A VIDA!
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Páscoa Missionária 2015
Mais uma Páscoa, mais um ano, mais uma experiência 
fantástica! A Páscoa Missionária está a chegar e, neste 
ano, acontecerá na Paroquia das Meirinhas, durante 
os habituais dias do Tríduo Pascal (2, 3 e 4 de Abril). 
Depois das experiências vividas em Pombal (2013) e 
na Redinha (2014), não podíamos parar. Então, a Fa-
mília Missionária Verbum Dei Pombal e o seu grupo 
de Jovens Passo a Passo decidiram dar um passo e 
levar a sério o convite que do Papa Francisco: “Na do-
ação, a vida se fortalece; e se enfraquece no comodis-
mo e no isolamento. De facto, os que mais desfrutam 
da vida são os que deixam a segurança da margem e 

se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos 
demais” (E.G. 10). Deixando, assim, a segurança da 
margem e saindo do nosso comodismo, realizamos 
aquilo que verdadeiramente somos: família missionária 
aberta ao Mundo e à Igreja Universal, comprometida 
em anunciar a Vida, que vivemos e encontramos em 
Cristo. Continuamos assim, movidos pelo Espirito San-
to, neste tempo tão importante da vida da igreja, a le-
var a tantos adolescentes, jovens e comunidades que 
nos acolhem esta experiencia, única, missionária e de 
doação pessoal, fruto do Amor encontrado em Jesus 
ressuscitado, que nos dá a Vida nova e uma família. 

Despois de duas experiencias anteriores fantásticas, 
motiva-nos muito levar aos outros esperança, alegria,  
um olhar e uma palavra. Deus precisa de nós jovens, 
para levar a grandeza infinita do Seu Amor a cada pes-
soa. Não podemos ficar parados. Nesta semana, cele-
brámos algo muito importante, dentro da Verbum Dei: 
a Anunciação do Verbum Dei, o verbo de Deus, que Se 
fez carne numa mulher, que, naquela época, não tinha 
grande valor na sociedade. Hoje, é a nós que nos pede 
isso: a aceitação de Maria, o seu Sim, num mundo que 
não vê grande valor nos Jovens. Esta é a resposta e 
assim se transforme a nossa vida e a dos demais e o 
mundo com a missão que Jesus nos confia, fruto do 
encontro com Ele. Assim vamos realizando “o sonho 
missionário de chegar a todos” (E.G. 31).

Ricardo Silva
(Responsável da Família Missionária Verbum Dei Pombal)

Catequese de adultos
Decorrera recentemente mais duas sessões da For-
mação de Animadores da Catequese de Adultos de 
Inspiração Catecumenal, no Salão Paroquial. As mais 
de duas dezenas de pessoas que aceitaram com en-
tusiasmo o desafio desta preparação debateram os úl-
timos dois temas do Catecismo proposto pela Diocese 
e que têm tido grande protagonismo no mundo con-
temporâneo: entre os temas, a Justiça/Solidariedade 
e o Trabalho. A reflexão sobre estes temas, conduzida 
pelo estagiário Pedro Simões, desenvolveu os princi-
pais aspectos de cada um, bem como a necessária 
ligação entre ambos e os desafios e potencialidades 
que os mesmos apresentam para os dias de hoje. Esta 
sessão manifestou mais uma vez a urgência do debate 
cristão sobre os temas mais decisivos da atualidade, 
manifestando a todos os participantes a convicção 
de que jamais poderá haver uma plena realização do 
homem, a nível individual, familiar ou social, que não 
passe pela integração e vivência destes dois temas, 
em chave evangélica, como instrumento de construção 
integral da pessoa humana e da sociedade.

André Alves

Conselho de Presbíteros
Nos dias 17 e 18 de Março, esteve reunido, na Casa 
de Retiros de Penacova, o Conselho de Presbíteros da 
Diocese de Coimbra. A agenda previa, como ponto de 
debate, a última parte do Regulamento da Administra-
ção dos Bens da Igreja na Diocese de Coimbra, sobre 
o Estatuto Económico do Clero. A partir do estatuto já 
aprovado no ano de 2002, foram feitas correcções que 
o tempo demonstrou serem necessárias, sobretudo em 
ordem a criar um espírito solidário e de partilha entre 
o clero e na igualização das retribuições que cada um 
recebe do trabalho pastoral. Mereceu um cuidado es-
pecial a atenção aos padres idosos ou àqueles que, 
por qualquer motivo, não têm nos seus trabalhos uma 
retribuição suficiente. O Fundo Diocesano do Clero de 
Coimbra é, nesse sentido, uma instituição que a Dio-
cese precisa de acarinhar, para que ela possa suprir 
as necessidades dos padres que precisem de ajuda 
suplementar. Após a aprovação do Estatuto Econó-
mico do Clero e do conjunto em que está integrado, 
decidiu-se que, após uma revisão de ordem jurídica 
e de pormenores de redacção, seja enviado a todo o 
Presbitério, para, na próxima reunião do Conselho, em 
Maio, se decidir dos quantitativos referentes ao orde-
nado dos presbíteros, da participação de cada um no 
Fundo Diocesana do Clero e para se promulgar e levar 
à prática as normas agora aprovadas. Na parte final 
do Conselho de Presbíteros, foram dadas informações 
sobre a Casa do Clero e a recente decisão da entrega 
à Cáritas da sua gestão plena. Brevemente, a Cáritas 
irá fazer obras de adaptação no actual edifício, para 
aumentar a sua capacidade. Continua de pé a hipótese 
de um projeto para um novo edifício que exigirá ainda 
algum tempo de reflexão.

Pe. Idalino Simões (Secretário do Conselho)



29 de Março de 2015
Domingo de Ramos

Leitura do Evangelho (Mc. 15, 1-39 - forma breve)
Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se 
em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, 
isto é, todo o Sinédrio. Depois de terem manietado Jesus,
foram entregá-l’O a Pilatos. Pilatos perguntou-Lhe: «Tu és 
o Rei dos judeus?». Jesus respondeu: «É como dizes». 
E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações 
contra Ele. Pilatos interrogou-O de novo: «Não respondes 
nada? Vê de quantas coisas Te acusam». Mas Jesus nada 
respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela 
festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso 
à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com 
os insurrectos, que numa revolta tinham cometido um 
assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era 
costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: «Quereis que 
vos solte o Rei dos judeus?». Ele sabia que os príncipes dos 
sacerdotes O tinham entregado por inveja. Entretanto, os 
príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que 
lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a 
palavra, perguntou-lhes: «Então, que hei-de fazer d’Aquele 
que chamais o Rei dos judeus?». Eles gritaram de novo: 
«Crucifica-O!». Pilatos insistiu: «Que mal fez Ele?». Mas 
eles gritaram ainda mais: «Crucifica-O!». Então Pilatos, 
querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, 
depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-O para 
ser crucificado. Os soldados levaram-n’O para dentro do 
palácio, que era o pretório, e convocaram toda a coorte. 
Revestiram-n’O com um manto de púrpura e puseram-
Lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. 
Depois começaram a saudá-l’O: «Salve, Rei dos judeus!». 
Batiam-Lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-Lhe e, 
dobrando os joelhos, prostravam-se diante d’Ele. Depois 
de O terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto de púrpura 
e vestiram-Lhe as suas roupas. Em seguida levaram-n’O 
dali para O crucificarem. Requisitaram, para Lhe levar a 
cruz, um homem que passava, vindo do campo, Simão de 
Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar 
do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-
Lhe vinho misturado com mirra, mas Ele não o quis beber. 
Depois crucificaram-n’O. E repartiram entre si as suas 
vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada 
um. Eram nove horas da manhã quando O crucificaram. O 
letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: 
«Rei dos Judeus». Crucificaram com Ele dois salteadores,
um à direita e outro à esquerda. Os que passavam 
insultavam-n’O e abanavam a cabeça, dizendo: «Tu que 
destruías o templo e o reedificavas em três dias, salva-Te a 
Ti mesmo e desce da cruz». Os príncipes dos sacerdotes e 
os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: «Salvou 
os outros e não pode salvar-Se a Si mesmo! Esse Messias, 
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Avisos Paroquiais
:: 29.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)

:: 29.Mar | Salão Paroquial - Reunião das Comissões 
das Capelas e Equipas da Visita Pascal (17h00)

:: 29-31.Mar | Encontro anual do Grupo de Acólitos

:: 31.Mar | Lar da Misericórdia - Eucaristia e Confissões 
(16h00)

:: 31.Mar | Ranha de Baixo - Confissões (19h00)

:: 01.Abr | Visita a Doentes e Idosos (09h00 às 13h00)

:: 01.Abr | Arroteia - Confissões (19h30)

:: 01.Abr | Capela da Cumieira - Confissões para a 
Cumieira e Guístola (20h30)

:: 01.Abr | Vicentes - Confissões (21h30)

:: 02.Abr | Sé Nova, Coimbra - Missa Crismal (10h30)

:: 02.Abr | Mendes - Confissões (19h00)

:: 02.Abr | Igreja Matriz - Missa da Ceia do Senhor, 
seguida de tempo de Adoração (21h00)

:: 03.Abr | Visita a Doentes e Idosos (09h00 às 13h00)

:: 03.Abr | Igreja Matriz - Celebração da Paixão do 
Senhor (15h00)

:: 03.Abr | Valdeira - Confissões (17h00)

:: 03.Abr | Travasso - Confissões (18h00)

:: 03.Abr | Crespos - Confissões (19h00)

:: 03.Abr | Via-Sacra pública, do Cardal à Sra. de Belém 
(21h00)

:: 04.Abr | Visita a Doentes e Idosos (09h00 às 13h00)

:: 04.Abr | Igreja do Cardal - Vigília Pascal, com o 
Baptismo, Confirmação e Eucaristia dos Catecúmenos 
(22h00)

:: 05.Abr | Visita Pascal: Aldeia ds Redondos, Barrocal, 
Barrocas, Carregueiro, Casalinho, Cumieira, Estrada, 
Flandes, Fonte Nova, Guístola, Melga, Mouriscas, 
Pinheirinho, Ponte da Assamaça, Vicentes
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o Rei de Israel, desça agora da cruz, para nós vermos e 
acreditarmos». Até os que estavam crucificados com 
Ele O injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas 
envolveram toda a terra até às três horas da tarde. E às três 
horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: «Eloí, Eloí, 
lemá sabactáni?». Que quer dizer:  «Meu Deus, meu Deus, 
porque Me abandonastes?». (...) Então Jesus, soltando um 
grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas 
partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de 
Jesus,ao vê-l’O expirar daquela maneira, exclamou:«Na 
verdade, este homem era Filho de Deus».


