
Cumpriu-se
Tudo era verdade! Cristo ressus-
citou e cumpriu-se a promessa 
da Salvação. O escândalo da 
Cruz converteu-se em confirma-
ção e vida sem fim. Nas dores 
e feridas de Jesus encontramos 

um caminho de superação de nós mesmo, do pecado 
e da morte. Celebremos com alegria e entusiasmo a 
Páscoa, porque a vida de Jesus nos é comunicada de-
finitivamente e a glória de Deus se confirma em nós. 
Aprendemos que não há paz, alegria, confirmação, 
superação sem as dores de uma maternidade nova. 
Nascemos para a Vida, não sem dores, sofrimento e 
caminho; não sem arrependimento, conversão interior 
e uma vontade forte assumida; não sem confiança 
e humildade. Nascemos para a Vida, em Cristo, por 
Cristo e com Cristo. E, se Ele nos associa a Si, também 
definitivamente O associemos a nós, dizendo: “Eu sou 
de Cristo! Eu creio na Ressurreição! Aleluia!” Que a 
Páscoa seja, em nós, uma realidade permanente. Es-
tamos marcados para a Vida e podemos dizer que esse 
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Esperança  Pe. João Paulo celebrou 20 anos 

de Sacerdócio

Domingo de Ramos reúne fieis em 
frente à Igreja Matriz

DOMINGO DA PÁSCOA

Pe. João Paulo Vaz

é o nosso único destino, destino que nasce de um amor 
maior, que nos supera e enche de plenitude. Cristo é a 
nossa plenitude. Sem Ele não há Vida, porque é o pri-
mogénito de entre os mortos. Sem Cristo, pouco com-
preenderemos, pouco saberemos, ficaremos sempre 
na superficialidade da existência. Sem Cristo, somos 
muito pouco. Celebremos a Páscoa como quem deseja 
viver, ser feliz, estar definitivamente em paz. Cantemos 
glória ao nosso Deus. O pecado foi vencido e o seu 
poder foi anulado. Cristo venceu-o por nós e para nós. 
Na fé e na identificação com Cristo, morrendo com Ele, 
celebrando a Ressurreição e a Vida, somos nós que 
vencemos o pecado e é em nós que o seu poder é anu-
lado. Vivamos este tempo em acção de graças a Cristo 
por tudo o Ele fez por nós, por mim. Cumpriram-se as 
Escrituras e tudo foi consumado. Não mais viveremos 
tristes nem desanimados. Viveremos alegres, com os 
olhos postos nas chagas de Cristo, que nos falam, não 
de morte, mas de Vida na humanidade de um Cristo 
que, por amor, sofreu, morreu e venceu. Nós somos 
testemunhas e destinatários. Aleluia!

lugar. Espaço reservado foi sempre o das palavras do 
pároco, deixando os desafios de cada semana, quer a 
partir da Palavra de Deus dominical, quer a partir dos 
desafios dos planos pastorais paroquial, arciprestal e 
diocesano, quer a partir das suas reflexões e orações 

pessoais. Lugar tiveram também o 
nosso Bispo, a informação diocesa-
na e nacional e o Santo Padre. Na 
verdade, o Boletim “Luz e Esperan-
ça” tem cumprido os objectivos que 
o fizeram surgir. Que venham mais 
100 e outros tantos ou tantos quan-
tos a nossa vontade e entusiasmo 
pastoral permitirem. Uma palavra 
de gratidão fica a todos quantos 

colaboraram nestes 100 números, das Capelas, dos 
grupos e movimentos, da Catequese, etc, mas, muito 
especialmente, à Paula Marques, por todo o empenho, 
trabalho e entusiasmo colocados nesta missão, como 
responsável de redacção, e sem os quais estes 100 
números não teriam sido possíveis. Parabéns, “Luz e 
Esperança”! Que esta missão perdure.

Chegámos ao número 100! Cem edições do nosso 
Boletim “Luz e Esperança”. E que feliz coincidência: é 
no Domingo de Páscoa que se comemora o centésimo 
número deste boletim. Já no terceiro ano da sua exis-
tência, o “Luz e Esperança” tem sido lugar de comu-
nhão paroquial, procurando sempre 
aproximar as diferentes realidades 
e pequenas comunidades que com-
põem esta grande Paróquia. De 
domingo a domingo, vai dando a 
conhecer o que se faz por toda a 
Paróquia, na cidade e nas Capelas, 
informando e formando, ajudando-
nos a perceber que fazemos parte 
da mesma Igreja de Jesus Cristo, 
nesta pequena parcela do Povo de Deus. Ao longo de 
100 edições, este nosso boletim paroquial foi provo-
cando sempre a corresponsabilidade, a comunhão, o 
sentido de pertença, procurando ser também um lugar 
de partilha de experiências e de informação da vida 
paroquial. A Palavra de Deus, proclamada em cada 
domingo e comentada, teve sempre, também, o seu 
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20 anos de Sacerdócio
O Pe. João Paulo Vaz 
celebrou, na passa-
da quinta-feira, 26 de 
Março, 20 anos de Or-
denação Sacerdotal. 
O actual Pároco de 
Pombal foi surpreen-
dido com várias mani-
festações de carinho 
e a própria Igreja do 
Cardal encheu-se para a celebração da Eucaristia de 
acção de graças pelo seu 20º aniversário de ordena-
ção. Parabéns, Pe. João Paulo Vaz!

Paula Marques

“Luz e Esperança” completa
100 edições

Opiniões

António Venâncio 
“O boletim foi uma ideia brilhante do 
Pe. João Paulo Vaz, porque passa-
mos a ter informação da Paróquia, 
aproximou as Capelas entre si e com 
a cidade. Aquilo que me dá mais pra-
zer é ler as notícias das outras Cape-
las. Mesmo o nome foi bem escolhido 
porque o boletim é uma ‘luz nova’ que 
chegou à nossa comunidade. Por úl-

timo, gostava de dizer que este boletim marca o início 
de uma mudança de relacionamento entre as Capelas, 
com a cidade e aproximou toda a comunidade”.

Cândida Gonçalves
“Todas as semanas

levo para casa o boletim
e gosto do modelo.

Foi bem pensado
e dá boas informações.”

José Carlos Rodrigues
“O boletim só pecou por chegar 
tão tarde à Paróquia, porque é, 
sem dúvida, uma bênção para 
esta Paróquia e porque que apro-
xima as pessoas e as Capelas”.

Ana Santos
“O boletim é bom, consegue 
passar a mensagem e apro-

xima os paroquianos”.

Manuel António
“O Luz e Esperança é sem dúvi-
da uma obra notável deste pá-
roco. Aproxima os paroquianos 
da actividade da Paróquia e, no 
fundo, é uma chamada catequé-
tica semanal. Nos paroquianos, 
já se verifica a necessidade do 
mesmo. Quando este não é pu-
blicado, as pessoas perguntam 
porquê e chegam a procurar o 
boletim na sacristia”.

Ângela Santos
“O boletim dá informações úteis 
às pessoas sobre o que aconte-
ce e, sobretudo, sobre o que vai 
acontecer. Penso que aproxima 
muito as pessoas”.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Cardeal-Patriarca de Lisboa
preocupado com falta de valores
Na 6.ª e última catequese que a Igreja Católica lisboe-
ta dedicou ao tempo quaresmal, D. Manuel Clemente 
salientou que a vivência da maior parte das comuni-
dades locais “hoje está certamente dentro e muito 
dentro de um paganismo 
que significa ausência de 
valores cristãos reconheci-
dos e praticamente vividos 
e convividos”. Uma con-
juntura que pode ser “fa-
cilmente” constatada atra-
vés da “conduta individual, 
familiar, social e cultural” 
vigente, “onde a crise do 
compromisso comunitário 
é tão evidente como dolo-
rosa”. Ao longo da sua re-
flexão, o cardeal-patriarca sublinhou a importância de 
uma Igreja Católica “vigilante e atenta”. Primeiro “na 
transmissão” da mensagem cristã “e na sua aplicação” 
em todas as circunstâncias, “com prioritária incidência 
em todas as pobrezas que é preciso colmatar”, sem 
deixar ninguém “excluído nem ausente”.

Agência Ecclesia

Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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Domingo de Ramos bem celebrado

Centenas de paroquianos de vários pontos da Paró-
quia reuniram-se, em frente à Igreja Matriz, no passado 
domingo, à espera da bênção dos seus ramos. Este 
gesto marca o início da Semana Santa que hoje ter-

mina com a celebração da Eucaristia de Domingo de 
Páscoa, na Igreja do Cardal. A celebração da bênção 
dos ramos é um ritual que recorda a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém. Sentado num jumentinho, é acla-
mado “Rei” e recebido com flores e muitos gritos de 
alegria. Uma alegria que depressa se desvaneceu e se 
transformou em ódio, ao ponto de condenarem Jesus 

Cristo à morte e morte por 
crucificação. Talvez a pior 
da época, pelo sofrimento 
causado. Esta passagem 
bíblica, que nesta altura 
recordamos (Evangelho 
da Paixão), foi reforçada 
na homilia do Pe. João 
Paulo. “O mesmo povo 
que O aclama como ‘Rei’, 
seis dias depois, O con-
dena à morte”, recordou. 
Parece um contra-senso 
mas é a mesma realidade. 
Um Homem que se deixa 

aclamar como “Rei” e depois Se aniquila, para dar vida 
a todos os que acreditam no Seu nome. Jesus foi um 
“Rei” que veio para servir por amor e com a mesma 
humildade aceita o título real e aceita a morte. A Euca-
ristia foi celebrada na Igreja do Cardal, após uma pro-

cissão entre a Igreja Matriz e o Cardal. Uma procissão 
acompanhada por centenas de fiéis. A celebração ter-
minou com algumas explicações sobre a importância 
da Semana Santa.

Via Sacra no Pinheirinho
Teve lugar, no dia 29 de Março, a tradicional Via Sacra, 
que, na edição deste ano, teve início no Reguengo e 
terminou no Pi-
nheirinho. A ca-
minhada contou 
com cerca de 
50 fiéis, que não 
quiseram deixar 
de participar 
neste momento 
religioso. A cruz 
foi levada, entre 
cada estação, 
por vários populares. No final, a Comissão da Capela 
da localidade, agradeceu a todas as pessoas que par-
ticiparam na Via Sacra.
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Vicentes
Via Sacra
A comunidade dos Vicentes realizou, recentemente, 
com a colaboração dos catequizandos, uma Via Sacra 
pelas ruas da aldeia. A caminhada da Via Sacra saiu 

da Capela dos Vicentes, 
passou por algumas 
ruas e regressou ao 
ponto de partida. A Via 
Sacra cumpriu as 14 pa-
ragens. As leituras foram 
efectuadas pelos jovens 
do 3º sector e as cruzes 

foram sendo levantadas pelos mais pequenos do 1º e 
2º sector. A caminhada foi acompanhada pelo grupo 
coral e foi presidida pelo estagiário Pedro Simões.

Crianças celebram Domingo de Ramos
As crianças da Catequese dos Vicentes foram até ao 
pinhal e reviveram os últimos dias de vida de Jesus 
Cristo. A explicação foi dada pelos catequistas, que 
procuraram contextualizar todo o processo que ante-
cedeu o grande dia da Ressurreição de Cristo. Depois 
de apanharem os ramos, foi explicado porquê deste 

ritual, que se repete anualmente no primeiro domingo 
da Semana Santa, o Domingo de Ramos. Um grupo 
da Capela preparou um cesto com os ramos, que o 
Pe. João Paulo benzeu, em Pombal, para entregar aos 
membros da comunidade dos Vicentes. A Capela foi 
devidamente embelezada, com as folhas de palmeira, 
parecidas às folhas que receberam Jesus na sua en-
trada em Jerusalém. A celebração da Palavra foi presi-
dida pela Edilene Alves.

Gilberto Neves
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Primeira leitura (Act. 10, 34a, 37-43)
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis 
o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, 
depois do baptismo que João pregou: Deus ungiu com a 
força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou 
fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos 
pelo Demónio, porque Deus estava com Ele. Nós somos 
testemunhas de tudo o que Ele fez no país dos judeus e 
em Jerusalém; e eles mataram-n’O, suspendendo-O na 
cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e permitiu-Lhe 
manifestar-Se¬, não a todo o povo, mas às testemunhas 
de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e 
bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. 
Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que 
Ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. 
É d’Ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: 
quem acredita n’Ele recebe pelo seu nome a remissão dos 
pecados».

Comentário
Diante de pagãos, em casa do centurião Cornélio, Pedro 
anuncia o que já lhes havia chegado aos ouvidos: Cristo 
ressuscitou! E garantindo, com o seu testemunho pessoal, 
a verdade dos acontecimentos daqueles dias, o Apóstolo 
explica-lhes o que eles querem dizer: Jesus de Nazaré, 
homem que viveu como eles não é um simples homem. 
Ungido do Espírito de Deus, tem a plenitude de Deus em 
Si. Ele é o Messias, o Filho de Deus, como o demonstrou 
pelos milagres por ele mesmo presenciados e, sobretudo 
pelo milagre definitivo – a Ressurreição.

Segunda leitura (Col. 3, 1-4)
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas 
do alto, onde Cristo Se encontra, sentado à direita de 
Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com 
Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se 
manifestar, então também vós vos haveis de manifestar 
com Ele na glória.

Comentário
Pelo seu Baptismo, o cristão morreu para o pecado e 
ressuscitou com Cristo para uma vida nova. Desde esse 
momento, recebeu a missão de, à semelhança de Cristo, 
conduzir os homens e todas as coisas para o Pai. Feito 
nova criatura pela Ressurreição de Cristo, o cristão viverá 
a vida de cada dia, sem perder de vista o fim superior, para 
que foi criado.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 1-9)
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de 
manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra 
retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão 
Pedro e com o outro discípulo que Jesus amava e disse-
lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos 
onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e 
foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o 
outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 10.Abr | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
6º ano (21h30)

:: 11.Abr | Festa das Bem-aventuranças (15h00)

:: 11.Abr | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 11.Abr | Salão Paroquial - Reunião de Preparação do 
Baptismo (19h00)

:: 11.Abr | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (19h30)

:: 12.Abr | Capela da Sra. de Belém - Festa de S. Jorge 
- Missa (14h00)

:: 12.Abr | Ponte da Assamaça - Festa de S. João de 
Deus - Missa (15h15)

:: 12.Abr | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

:: 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
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se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, 
chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no 
sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha 
estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, 
mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo 
que chegara primeiro ao sepulcro:¬ viu e acreditou. Na 
verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo 
a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Comentário
Pedro e João, juntamente com Madalena, são as 
primeiras testemunhas do túmulo vazio. Mas, só perante 
as ligaduras e o lençol, cuidadosamente dobrados, o que 
excluía a hipótese de roubo, se lhes começam a abrir os 
olhos para a realidade. No seu amor intuitivo, João é o 
primeiro a compreender os sinais da Ressurreição. Mas, 
bem depressa, Pedro, que ocupa o primeiro lugar e nos 
aparece já nesta manhã como Chefe do Colégio Apostólico, 
descobre a verdade. Depois, em contacto pessoal com o 
Ressuscitado, a sua fé tornar-se-á firme como «rocha» 
inabalável.
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