
Homens Novos
Ser uma comunidade de homens 
e mulheres novos é o desafio que 
nos deixa a Páscoa do Senhor e 
a fé. Esta comunidade, que nas-
ce da Cruz e da Ressurreição, 
tem um nome que seria ouvido 

desde então e para sempre: a Igreja. Somos chama-
dos, dando razões à nossa fé, a viver como Igreja e a 
revelar, como tal, a todos os homens, a vida nova que 
brota da Ressurreição. Mas, torna-se claro que cada 
um de nós há-de ter de viver essa vida nova, como 
verdadeiros ressuscitados, para poder anunciar o Res-
suscitado. Deixemos que nos inunde a alegria do Se-
pulcro vazio e a certeza da Vida. Deixemos que essa 
notícia tome conta de nós. Digamos, sem medo, que 
Jesus está vivo, ressuscitou. Digamo-lo ao marido, à 
esposa, aos filhos, aos pais, aos amigos, aos conhe-
cidos e, por que não, aos descolnhecidos. Deixemos 
que quem quer que se cruze connosco perceba em 
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nós uma alegria diferente daquela que o mundo nos 
permite ou os nossos solitários esforços alcançam. 
Deixemos que cada homem e mulher descubram esse 
rosto do Cristo vivo, que ama e dá a Vida, no nosso 
rosto. Que mal nos poderá acontecer se falarmos de 
Jesus Cristo e do que Ele fez por nós? Que poderá 
acontecer-nos se dissermos que acreditamos que Ele 
está vivo? Que perderemos nós se formos por Ele e 
n’Ele “perdermos” a nossa vida? Por que havemos de 
ter medo de uma plenitude maior na nossa vida? Se 
sabemos que Jesus nos traz essa plenitude, por que, 
então, havemos de calar e, até, fugir d’Ele? Sejamos 
homens e mulheres novos, vivendo uma crescente e 
efectiva comunhão com Jesus Cristo e com os irmãos. 
Os primeiros cristãos eram tão felizes!... Por que não 
nós também? Será que os primeiros cristãos perderam 
o juízo e a fé os fez ver tudo distorcido? Não. Clara-
mente, não. Eles descobriram, pela fé em Cristo, uma 
vida nova. Por que não nós também?

mente que Ele Se erguera de entre os mortos”, Jesus 
Cristo teria sido esquecido rapidamente, desenvolveu 
o reitor do Santuário de Fátima. No texto enviado pelo 
Centro de Comunicação Social do Santuário, o respon-
sável alertou os fiéis que não podem ficar na “atitude 
de Pedro”, que viu ape-nas os sinais da ausência de 
Jesus no sepulcro, mas convidou-os a ir mais além. 
“Os olhos de Pedro apenas captam o superficial, os si-
nais inconclusivos do túmulo vazio”, observou o padre 
Carlos Cabecinhas.

Agência Ecclesia

O reitor do Santuário de 
Fátima destacou que o 
grande desafio da cel-
ebração da Páscoa para 
cada cristão é que este 
se dis-ponha a “testemun-
har” a presença de Cristo 
na sua vidas e se torne 
“anunciador”. “Com o tes-
temunho da nossa vida 
proclame-mos que Jesus 
Cristo está vivo para sem-
pre. Somos desafiados a 
renovar o nosso olhar, ani-

mado pela fé, para reconhecermos as muitas formas 
nas quais Cristo vivo se faz presente hoje, nas nossas 
vidas”, disse o padre Carlos Cabecinhas. Na homilia 
de Páscoa enviada à Agência ECCLESIA, o sacerdote 
assinala que “na ressurreição está o fundamento da fé 
cristã” e, como o discípulo amado, os crentes também 
são “desafiados a ver esses sinais, a perceber os si-
nais dessa presença, a ver e acreditar”. “Se ao terceiro 
dia após a Sua morte, alguns dos que o conheceram e 
acompanharam não tivessem testemunhado convicta-

Luz e Esperança



e
         Luz

Esperança
::..::. 12 Abril 2015 :..:.:: Domingo II da Páscoa

Vicentinos promovem recolha de 
alimentos
Decorreu, no passado fim-de-semana 28 e 29 de Mar-
ço de 2015, mais uma recolha de alimentos a favor 
da Conferência S. Vicente de Paulo. Uma vez que as 
necessidades e a procura são cada vez maiores e a 
capacidade de resposta desta Conferência é cada vez 
menor, verificou-se ser necessário, à semelhança do 
ano anterior, fazer-se mais uma recolha de alimentos. 
Estivemos de praticamente em todos os supermerca-
dos da cidade, que prontamente responderam à soli-
citação de permitir a presença de todos os voluntários 
nas suas instalações. Tal como em outras alturas, 
contámos com a participação de inúmeros voluntários, 
que não quiseram deixar de se associar a mais esta 
iniciativa. Estes voluntários merecem também o nosso 
apreço e um grande obrigado, porque, além do objetivo 
a que se propu-
nham – a reco-
lha de alimen-
tos – tiveram 
mais uma ta-
refa acrescida: 
acompanha r 
todos os ado-
lescentes cris-
mandos, que, 
como activida-
de de preparação para o Crisma, se propuseram fazer 
voluntariado para a Conferência S. Vicente de Paulo. A 
todos sem exceção os nossos parabéns e um grande 
obrigado, pelo seu empenho e dedicação, por todas 
as horas passadas nos supermercados. Tal gesto vai 
permitir tornar os dias de algumas pessoas menos di-
fíceis, com um pouco mais de aconchego nos seus la-
res. De referir que os catequizandos que participaram 
eram dos grupos dos catequistas Fátima Matos, Ricar-
do Silva, Filomena Vinagre, Célia Domingues, Cristina 
Santos, Fernando Menezes, Mabilda Lopes, Orlando 
Nunes, Jorge Cordeiro, Márcia Lopes, Helena Maximi-
no e João Simões.

Crismandos em voluntariado
na Casa de Saúde Rainha Santa Isabel

Na sequência do que foram as propostas de atividades 
de voluntariado para este ano 2014/2015, como pre-
paração para o Crisma, decorreu, na Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel, em Condeixa, entre os dias 22 
e 24 de Março, o primeiro turno das mesmas. Foi-me 
proposto, pela Coordenadora do 3º Sector, Graciosa 
Gonçalves, que acompanhasse, durante estes dias, 

um grupo de adoles-
centes. Foi com algum 
receio, mas com um 
grande sentido de res-
ponsabilidade e espirito 
de cooperação e alegria 
que o aceitei. Nesse 
sentido, o balanço final 
foi francamente posi-
tivo. Qualquer um dos 
adolescentes superou 
qualquer expectativa. 
Desde o relacionamen-
to entre eles, o espírito 
de entreajuda, o apoio, 

ao relacionamento com todas as pessoas que, na casa, 
nos acolheram de braços abertos, O nosso muito obri-
gado à Irmã Lígia, por toda a disponibilidade e carinho 
que nos dedicou. No entanto, a nota mais importante é 
e será sempre para o “trabalho” de voluntariado, que, 
apesar do pouco tempo de que dispunham, eles con-
seguiram fazer. Mas, muito melhor do que tudo isto, 
foram os sorrisos, a alegria, a espontaneidade, a ma-
gia, o brilho nos olhos, 
a interação que todos 
e cada um conseguiu 
espalhar, operar e dis-
tribuir por onde passou. 
Não posso e acho que 
não devo, como cate-
quista, não mencionar 
o nome de todos eles, 
nunca com intenção 
de os expor, mas sem-
pre e só com intenção 
de lhes agradecer os 
três maravilhosos dias 
que passamos jun-
tos: Pedro Lopes, Pedro Gonçalves, Jessica Sintra, 
Jessica Pereira, Carolina Silva, Angela Silva , Bruno 
Gonçalves, Catarina Leal, Inês Gonçalves, Alexandra 
Mendes, Sara Mendes, Fábio Lopes, Leandro, Flávio 
Rosa, Joana Gonçalves, Rafael Gariso, Mafalda Men-
des, Jessica Cardoso, Tânia Filipa e o Edson Monteiro 
(ainda que menos tempo).

Helena Maximino

Dia
da

Igreja 
Diocesana
No dia 31 de 

Maio, estamos 
todos

convocados
Praça Heróis do 

Ultramar,
Coimbra

Um grande
encontro, com 

o nosso Bispo e 
toda a Diocese 

reunida

Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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Missa da Ceia do Senhor e o Lava-pés

A celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés é a primei-
ra do Tríduo Pascal. Realizou-se na Quinta-feira San-
ta, dia em Judas entrega Jesus aos romanos, vindo a 

morrer na Cruz, 
junto com dois 
s a l t e a d o r e s . 
Mas este Cristo 
que Se entrega, 
ou melhor, que 
Se deixa entre-
gar por nós, pre-
para o caminho 

e, antes de partir, ensina aos Seus discípulos o que 
devem fazer após a Sua partida. Inicialmente, eles não 
entendem, ao ponto de Pedro se recusar a ser servido 
pelo Mestre no momento do lava-pés. Mas, depois, aos 
poucos, vão entendendo melhor e seguem Cristo com 
atenção. Neste último encontro, Jesus deixa o me-
morial que ainda hoje celebramos. Um memorial que 
Cristo nos deixou 
e que a Igreja 
respondeu, pelos 
Apóstolos, dando 
continuidade. Na 
celebração, o Pe. 
João Paulo ex-
plicou que Cristo 
preparou primeiro 
o coração dos discípulos, mesmo que fosse ainda difícil 
eles entenderem. E, depois, demonstrou como se deve 
concretizar o amor que tanto apregoou. “Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos amei”. Assume, no lava-pés, o 
estatuto de escravo que serve, para lhes ensinar que o 
reino de Deus é o de serviço permanente pelo irmão. A 
terminar, o Pe. João Paulo lembrou que a Igreja nunca 
deixou de celebrar estes momentos, principalmente a 
celebração da Eucaristia. Seguiu-se um momento de 
lava-pés, no qual o Pe. João Paulo lavou os pés a doze 
elementos da nossa comunidade cristã.

Vigília Pascal… quando a noite se transforma em luz
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Adoração da Cruz
Ferido e humilhado, assumindo um castigo que não 
era seu, Deus sacrificou o Seu próprio Filho, para nos 
salvar do pecado da morte eterna. A vontade que é por 
nós. Estas foram algumas das ideias que o Pe. João 
Paulo referiu, durante a celebração da Adoração da 
Cruz, na Sexta-feira Santa, dia em que tudo se consu-
ma e Jesus Cristo morre na cruz por amor a nós todos. 
Ele não fugiu deste destino, simplesmente por amor. 
Uma mensagem 
muito forte que 
nos faz pensar no 
nosso sofrimento, 
pelas mais diver-
sas razões. Tam-
bém nós devemos 
carregar a nossa 
cruz e acreditar na 
salvação eterna. Foi esta a mensagem que Cristo nos 
deixou. Numa alusão à filosofia, o nosso pároco que 
presidiu à celebração, lembrou que muitos filósofos 
questionam o amor de Deus que deixa o seu próprio Fi-
lho passar por tal sofrimento. Mas a resposta não está 
na filosofia nem na ciência: está na fé e no coração 
de cada membro desta comunidade que acredita em 
Cristo ressuscitado. Ele aceita esta caminhada apenas 

por amor e para nós termos 
a vida que nunca mais aca-
ba. O pecado foi redimido e 
foi vencido. Este mistério da 
vida de Cristo é dos mais 
belos que Ele nos deixou. É 
a esperança da vida, após a 
vitória sobre a morte. Após 
a homilia, os presentes tive-
ram a possibilidade de ado-
rar Cristo crucificado. O dia 
terminou com a Via-Sacra 
entre a Igreja do Cardal e a 
capela da Sra. de Belém.

A Vigília Pascal é a celebração das celebrações. As pa-
lavras são do nosso pároco e tem razão para o afirmar, 
por toda a magia que decorre ao longo das duas horas 
e meia de celebração. A noite transformou-se em luz 
eterna. Viver numa noite este momento único é uma 
graça de Deus que a Igreja torna possível através desta 
celebração, em que, em poucos minutos, recordamos 

toda a história de 
um povo eleito que 
nem sempre esteve 
à altura do dom de 
Deus. Mas, com este 
povo se fez história 
e foi possível salvar 
toda a humanidade 

do pecado. Esta noite foi igualmente mágica para três 
jovens catecúmenos. Por escolha própria, decidiram 
seguir Jesus Cristo e pediram o baptismo. Com auto-

rização concedida pelo nosso bispo, receberam três 
sacramentos: o Baptismo, a Confirmação e a Euca-
ristia. A alegria res-
plandecia no rosto 
dos três jovens: 
Márcia, Emanuel e 
Nancy. O Pe. João 
Paulo pediu para 
anunciarmos, sem 
medo, a alegria 
da ressurreição de 
Cristo. A vida venceu a morte e também nós podemos 
experimentar um pouco dessa vida durante a nossa 
passagem terrena. “A morte nunca terá domínio, por-
que nenhum de nós, desde que queira, está sujeito ao 
pecado”. Cristo foi à frente, para nos mostrar o cami-
nho e devemos aceitar este dom de Deus com alegria 
e agradecer-Lhe, amando os nossos semelhantes.
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Primeira leitura (Act. 4, 32-35)
A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só 
coração e uma só alma; ninguém chamava seu ao que lhe 
pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os Apóstolos 
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com 
grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não 
havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os 
que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam 
o produto das vendas, que depunham aos pés dos 
Apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua 
necessidade.

Comentário
Os primeiros cristãos viviam, intensamente, o mandamento 
do amor, que Jesus lhes tinha deixado. Este amor, porém, 
não era um simples sentimento a uni-los na comunhão dos 
mesmos ideais. Era uma força, que os impelia a porem em 
comum os seus bens, de tal modo que, na comunidade 
cristã, não existia miséria material ou espiritual que não 
fosse socorrida pelos irmãos. A comunidade dos crentes 
era assim um sinal muito claro de Jesus Ressuscitado.

Segunda leitura (1 Jo. 5, 1-6)
Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, 
e quem ama Aquele que gerou ama também Aquele 
que nasceu d’Ele. Nós sabemos que amamos os filhos 
de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus 
mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar 
os seus mandamentos. (...) Esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo senão 
aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é 
o que veio pela água e pelo sangue: Jesus Cristo; não só 
com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que 
dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.

Comentário
A fé cristã é uma adesão pessoal a Jesus Cristo. É crer que 
Ele é um Homem em carne e osso, ligado à nossa história, 
mas é também o Messias, Aquele em quem se cumprem 
as promessas de Deus à Humanidade, como é igualmente 
o Filho de Deus. Pela Sua Morte e Ressurreição, Ele 
nos introduziu numa relação pessoal com Deus e nos 
estabeleceu em comunhão com os homens.

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-31)
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». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os 
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APOIOS:

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

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

:: 15.Abr | Salão Paroquial - Formação Sistemática de 
Adultos (21h00)

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

:: 17.Abr | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

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

:: 18.Abr | Festa da Vida, do 8º ano (15h00)

:: 18.Abr | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 19.Abr | Igreja Matriz - Baptismo das Crianças do 3º 
ano que vão receber a Primeira Comunhão (09h00)

:: 19.Abr | Estrada - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 19.Abr | Sé Nova - Instituição e Recondução dos 
Ministérios Laicais e Admissão às Ordens Sacras dos 
candidatos a Diáconos Permanentes (16h00)
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lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não 
meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, 
não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos 
outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando 
as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: 
«A paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui 
o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a tua mão e 
mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». 
Tomé respondeu-Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-
lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que 
acreditam sem terem visto». (...)

Comentário
Com a Ressurreição, começou um novo modo de existência 
para Jesus Cristo. A partir desse momento, já não será mais 
possível conhecê-l’O através dos meios humanos. Tem que 
se passar da visão à fé. Será ela que nos permitirá «ver» 
Cristo Ressuscitado nos Seus sacramentos e na vida da 
Sua Igreja. Aqueles que crêem no Filho de Deus, sem O 
ver, sem O tocar, serão tão felizes como aqueles que foram 
testemunhas oculares da Sua glória de Ressuscitado.
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