
Quem é o Amor?
Uma das afirmações mais belas 
de toda a Sagrada Escritura en-
contramo-la na primeira Epístola 
de S. João, quando afirma: “Deus 
é Amor” (1 Jo. 4, 8). Por mais que 
passemos distraídos por esta pá-

gina, por mais que nos pareça natural e básica esta afir-
mação, temos nela toda a força da Criação e o sentido 
de toda a existência, em especial a humana. Sabemos 
- ou afirmamos - que Deus nos criou à Sua imagem e 
semelhança, a nós e a mais nenhum outro ser. Para 
sabermos, então, como somos ou o que somos, sai-
bamos “quem” ou “o que” é Deus. S. João ajuda-nos, 
apresentando-nos a essência de Deus: Ele é Amor e 
nada mais. E é neste Amor que Deus é que nós re-
conhecemos todas as características ou atributos que, 
habitualmente, associamos a Deus: a omnipotência, 
omnisciência, omnipresença, a bondade, a misericór-
dia, a verdade, a plenitude, a santidade, a perfeição, 
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entre tantos outros que facilmente reconhecemos 
n’Ele. Na verdade, são características ou atributos do 
Amor. Com a vinda de Jesus, a Sua presença no meio 
de nós, com tudo o que nos mostrou e ensinou, com a 
Sua morte e ressurreição, o que é que tudo isto traz de 
novo à nossa existência? Em Cristo o comprovamos: 
se Deus nos cria à Sua imagem e semelhança, então, 
somos feitos da mesma massa de Deus; a nossa es-
sência é o mesmo Amor de Deus. Se puxarmos a esta 
conclusão todos os atributos do Amor, então, efectiva-
se, já aqui, essa imagem e semelhança e passamos a 
ser tão capazes quanto Deus e como Cristo o foi, como 
homem. É um mistério que não compreendemos, mas 
que só nos diz respeito a nós. Como poderíamos nós 
estar marcados para a glória de Deus, para a pleni-
tude, se isto não fosse verdade? E, na realidade, quem 
é que é o Amor? Deus ou nós? E a resposta é: ambos. 
Há uma perfeição impressa em nós que fala de Deus. 
Busquemo-la sem cessar e confiantes. E sorrindo.

no IPCB, com o professor Carlos Alves docente na Uni-
versidade do Arizona, no Texas. O concerto teve casa 
cheia a assi-
stir, que ficou 
e n c a n t a d a 
com a quali-
dade musical. 
A Banda es-
tava reduzi-
da, devido ao 
espaço, mas, 
mesmo assim, actuou de forma magnifica e foi muito 
aplaudida, no final, pela noite agradável que propor-
cionou, em especial às mães.

A Filarmónica Artística Pombalense promoveu, no pas-
sado sábado, véspera do Dia da Mãe, um concerto em 
honra de todas as mães. O concerto realizou-se na 
Igreja Matriz e teve a particularidade de contar com a 
voz da soprano Cristina Loureiro. A soprano encantou 
com a sua magnífica voz, em temas como Ave Ma-

ria, de Mozart, 
Amor a Portugal 
e Summertime. 
Cristina Lou-
reiro estudou 
oito anos no 
conservatór io 
de música “Da-
vid de Sousa” e 

é licenciada e pós graduada em Ciências Musicais, na 
Universidade Nova de Lisboa. Entre vários projectos 
que integrou destaque para colaboração com os Ma-
dredeus. A soprano exerce funções de algum destaque 
na escola da Filarmónica Artística Pombalense, que 
teve à sua frente, neste concerto, como sempre, o 
maestro César Ramos. Também ele com um currículo 
vastíssimo, com destaque para a actual formação que 
está a fazer: mestrado em “Performance de Clarinete” 

Luz e Esperança

Banco Alimentar Contra a Fome
O grupo de voluntários de pombal está a recrutar 
voluntários para a Campanha de Recolha em Super-
mercados do Banco Alimentar Contra a Fome, que 
irá realizar-se nos dias 30 e 31 de Maio. Os voluntá-
rios deverão ter mais de 15 anos e podem inscrever-
se através dos seguintes contactos:
bancoalimentarpombal@gmail.com ou 967 671 154.
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Festa dos Jovens no Casal Fernão João
Decorreu, nos dias 1, 2 e 3 de Maio, mais uma Festa 
dos Jovens, em honra de Nossa Senhora de Fátima, 
no Casal Fernão João. Para abrir as festas, no dia 1, 
tivemos a tradicional sardinhada, seguida de um con-
certo oração, com o nosso pároco, o Pe. João Paulo 
Vaz, que encheu a Capela, tendo agradado a todos os 
presentes. Todos foram unanimes na vontade de tal 
se repetir, de preferência com a sua Banda, para que 
o concerto seja ainda mais rico. Seguiu-se um baile 
tradicional. No sábado, tivemos porco no espeto, com 
pão quente, seguido de um magnífico baile que durou 
até de madrugada. Este baile foi bastante participado, 
com muitos jovens. No domingo, tivemos a celebração 
da Eucaristia, presidida pelo Pe. Pedro Santos (secre-
tário episcopal) e com a presença do estagiário Pedro, 
que nos honraram com a sua presença. Devido ao mau 

tempo, não foi possível realizar a habitual Procissão. 
Mais tarde, actuaram os Ranchos Folclórico da Char-
neca e Infantil de Vila Cã. À noite, tivemos mais um bai-
le, que foi tão bom que até a chuva quis participar. Es-
tas festas são realizadas pelos jovens que receberam 
o Crisma no ano anterior, pelos respectivos catequistas 
e pelos pais dos jovens, sem os quais as festas não 
teriam a dimensão que têm. O segredo destas festas 
é união entre pais e filhos, é a cumplicidade entre os 
pais, mais experientes, e os filhos, mais irreverentes, 
que, com a ajuda dos catequistas, têm conseguido re-
alizar festas cada vez mais bonitas. Pelas festas que 
se realizaram, um bem-haja aos filhos e aos pais e a 
todos os que ajudaram, como a Comissão da Capela, 
patrocinadores e população em geral. Pais, continuem 
a apoiar os vossos filhos. Obrigado a todos.

Carlos Domingues e Paula Gonçalves

Festa da Aliança e do Compromisso na 
Capela da Ponte de Assamaça

No passado domingo, dia 3 de Maio, realizou-se a 
Festa da Aliança, do 5º ano, e a Festa do Compro-

misso, do 9º ano. 
Todos receberam 
as pagelas que os 
hão-de-lembrar este 
dia. Que todos eles 
compreendam que 
Deus com eles quer 
estar aliado e que 

todos se comprometam com Ele. Neste dia foi assina-
lado também o dia da Mãe e todas as mães presentes 
receberam uma flor, que os filhos lhes ofereceram. Foi 
um gesto de carinho e amor. Toda a assembleia ficou 
feliz. O Pe. Américo presidiu à celebração da Eucaris-
tia e deu ânimo a todos os grupos de catequizandos, 
catequistas e à restante assembleia.

Ilídio Gonçalves

Reserva de lugares em autocarro

As inscrições para o transporte de autocarro, individuais 
ou em grupo, deverão ser feitas no Cartório Paroquial.

Travessia 2015
Nos dias 1 a 3 de Maio, oito elementos da Equipa de 
Animação do Agrupamento 674 de Pombal foram até 
terras espanholas, para participar na “Travessia 2015”, 
actividade para dirigentes e candidatos a dirigentes. 
É uma actividade anual, realizada, em conjunto, pelo 
MSC (Movimiento Scout Catolico) e o CNE (Corpo Na-

cional de Escutas), onde se promove a partilha e o con-
vívio escutista. Em Matalascañas, na região de Huelva, 
os cerca de cinquenta participantes trabalharam valo-
res como a fé, a justiça, a igualdade e a defesa do meio 
ambiente. Na hora da despedida, ficou a vontade de 
todos se encontrarem de novo, em 2016, desta vez em 
Portugal, e reafirmar esta fraternidade escutista.

Sandra Carlos

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
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Preparação para Primeira Comunhão

No passado sábado dia 2 de Maio, as crianças do 3º 
ano de Catequese fizeram a sua preparação para a 
Primeira Comunhão. Refletiu-se sobre o respeito e a 
dignidade da Comunhão e da sua importância para a 
vida de um cristão, para amarmos mais, ao jeito de Je-
sus. Depois de receber o Corpo de Cristo, passamos a 
ser o Seu sacrário, o que é uma grande responsabilida-
de para nós, os que queremos colaborar na construção 
do Reino de Deus. Foi também referida a importância 
da presença de todos na Festa do Corpo de Deus, em 
conjunto com toda a comunidade Paroquial. As crian-
ças estiveram atentas e interessadas e louvamos o 
Senhor por todos estes momentos de enriquecimento, 
que nos fazem crescer.

Isabel Jorge

Seguir Jesus
No passado dia 21 de Abril, realizou-se, na Igreja de 
Nossa Senhora do Cardal, a Vigília de Oração Arcipres-
tal pelas Vocações. O Arciprestado de Pombal quis as-
sociar-se a toda a Diocese de Coimbra, nesta semana 
em que se rezou, não só pelas vocações sacerdotais, 
mas também pelas vocações de especial consagração 
(religiosos e religiosas), bem como as matrimoniais. 
Sob a presidência do Padre António Santana, sacer-
dote jesuíta, e perante uma simpática assembleia de 
fiéis, rezou-se, cantou-se, meditou-se e fez-se silêncio 
para Jesus Cristo Sacramentado, pedindo realmente 
que o Senhor faça crescer e levar à descoberta, sobre-
tudo nos jovens, a sua vocação (sejam como padres, 
religiosos ou esposos). Encontravam-se presentes, na 
assembleia, representantes dos vários grupos e movi-
mentos da nossa paróquia (MCC, Neocatecumenais, 
Leitores, Passo a passo, GAV), bem como da nossa 
diocese, através de alguns Institutos Religiosos e Se-
culares (Servas do Apostolado, Companhia de Jesus, 
Apostolado de Oração), que também se quiseram as-
sociar ao nosso arciprestado nessa noite. Na sua bre-
ve homilia, o Pe. António falou da importância vital do 
chamamento que Deus faz a cada um de nós, que é, 
numa primeira fase, um chamamento à santidade e só 
depois, numa segunda fase, é que se concretiza num 
estado de vida concreto. E acrescentou que toda a vo-
cação cristã não parte do Homem, mas sim da iniciati-
va do nosso Deus, que quer que cada um de nós seja, 
acima de tudo, feliz e faça os outros também felizes.

Pedro Simões
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Crianças recebem a Eucaristia
Chegou finalmente o dia da Primeira Comunhão. Vesti-
dos a rigor, acompanhados pelos pais, 134 crianças re-
ceberam das mãos do nosso pároco o Corpo de Cristo, 
pela primeira vez. Para o Pe. João Paulo, tratou-se de 
um dia por excelência. “Encontro de Cristo connosco e 
nosso com Ele”, disse. O pároco desceu do Altar, para 

estar mais próximo 
das crianças e as-
sim foi explicando 
alguns dos passos 
que se iriam seguir, 
como o da Consa-
gração, o momento 
em que Cristo pela 

voz do padre fala para toda a assembleia e retoma o 
memorial que nos deixou daquela última ceia que fez 
com os Seus discípulos. Depois de contar a história da-
quela ceia especial do povo judaico, foi esclarecendo 
os mais novos sobre a importância de cada elemento 
desta refeição: o pão, o vinho e o cordeiro. O pão se-
ria próprio corpo do Senhor, que foi entregue no dia 
seguinte por amor aos 
homens; o cálice de 
vinho seria o do Seu 
próprio sangue, que foi 
derramado por todos. 
Durante a celebração 
da Eucaristia, o sacer-
dote tem o cuidado por 
que nada se perca, porque este “Cordeiro” deve ser 
todo comido. As hóstias que não são consumidas são 
guardadas no Sacrário, onde os fiéis podem encontrar-
se com Cristo. Depois de explicar aos mais novos todo 
este processo, o Pe. João Paulo dirigiu-se aos mais 

velhos presentes, 
para lhes lembrar 
o mandamento que 
Jesus nos deixou: 
“Amai-vos uns aos 
outros como Eu 
vos amei”. Jesus 
apenas pediu isto e 

nada mais. Ele quer que permaneçamos unidos, fortes 
e capazes de ultrapassar todos os obstáculos. “Como 
é que podemos passar sem Ele?”, questionou. Ele faz-
nos mais fortes sempre que O comungamos, disse, a 
encerrar a sua homilia.

Decolores!
No passado sábado, dia 2 de Maio, na Igreja do Cardal, durante a Eucaristia Vespertina, realizou-se a intendência 
pelo MCC. Esta intendência teve, como principal objectivo, ter presente o Cursilho número 110 de Senhoras, da 
nossa Diocese de Coimbra, que estava a realizar-se na Praia de Mira e no qual se encontravam algumas senho-
ras da nossa paróquia. O MCC é um movimento que está presente na nossa paróquia há algum tempo e que tem 
como principal objectivo a formação e evangelização dos ambientes. Uma formação e uma evangelização em 
que o principal sujeito activo é o Espírito Santo. A história do Movimento dos Cursilhos de Cristandade (MCC) está 
intimamente ligada à história pessoal de Eduardo Bonnín. Foi através deste homem que o Espírito Santo infundiu 
e fez germinar as ideias originais. Daí nasceram os Cursilhos de Cristandade, que rapidamente se espalharam 
por todo o mundo e atingiram uma dimensão universal.

Pedro Simões
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Primeira leitura (Act. 10, 25-26.34-35.44-48)
Naqueles dias, Pedro chegou a casa de Cornélio. Este 
veio-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés. Mas Pedro 
levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu também sou um 
simples homem». Pedro disse-lhe ainda: «Na verdade, eu 
reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme e pratica a justiça 
é-Lhe agradável». Ainda Pedro falava, quando o Espírito 
desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. (...) 
Pedro então declarou: «Poderá alguém recusar a água 
do Baptismo aos que receberam o Espírito Santo, como 
nós?». E ordenou que fossem baptizados em nome de 
Jesus Cristo. Então, pediram-Lhe que ficasse alguns dias 
com eles.

Comentário
Nesta leitura contam-se os primeiros frutos da pregação 
do Evangelho entre os pagãos. A conversão e o baptismo 
do oficial do exército romano, de nome Cornélio, fez 
compreender aos primeiros cristãos, e particularmente ao 
próprio S. Pedro, que a graça de Jesus Cristo, anunciada 
no Evangelho, se destina a todos os homens, porque Deus 
a todos quer chamar à fé e à conversão.

Segunda leitura (1 Jo. 4, 7-10)
Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque o amor 
vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e 
conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, 
porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de 
Deus para connosco: Deus enviou ao mundo o seu Filho 
Unigénito, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o 
amor: não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que 
nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação 
pelos nossos pecados.

Comentário
A revelação última de Deus ao homem é a de que Ele é 
amor. E o testemunho de que é assim é o facto de Ele nos 
ter enviado o seu Filho, para que, por Ele, nos tornássemos 
filhos de Deus. Nesta fraternidade divina só o amor pode 
ser o móbil de toda a actividade entre os irmãos.

Leitura do Evangelho (Jo. 15, 9-17)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Assim 
como o Pai Me amou, também Eu vos amei. Permanecei 
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como Eu tenho 
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no 
seu amor. Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria 
esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o 
meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como 
Eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que 
dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes 
o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o 
servo não sabe o que faz o seu senhor; mas chamo-vos 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu 
Pai. Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos 
escolhi e destinei, para que vades e deis fruto e o vosso 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

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

:: 12.Mai | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 12.Mai | Charneca - Festa de N. Sra. de Fátima - 
Missa e Procissão das Velas (21h00)

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

:: 13.Mai | Salão Paroquial - Formação Sistemática de 
Adultos (21h00)

:: 14.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º ano (21h00)

:: 14.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 15.Mai | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

:: 15.Mai | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Agentes da Acção Sócio-Caritativa (21h30)

:: 15.Mai | Igreja de S. Tiago, Coimbra - Vigília de 
Oração pelas Famílias (21h30)

:: 16.Mai | Igreja do Cardal - Confissões do 6º ano 
(10h00)

:: 16.Abr | Igreja do Cardal - Confissões dos 
Crismandos e respectivos Padrinhos (11h30)

:: 16.Mai | Expocentro - Encontro de Preparação da 
Profissão de Fé (15h00)

:: 16.Mai | Igreja do Cardal - Reunião de Crismandos, 
Pais e Padrinhos (22h00)

:: 17.Mai | Mendes - Festa da Ascensão - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 17.Mai | Expocentro - Profissão de Fé (15h00)
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Esperança fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em 
meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que 
vos ameis uns aos outros».

Comentário
Deus é amor. Ele revelou-Se como tal, principalmente ao 
dar-nos o seu Filho, Jesus, como nosso Salvador. A Igreja, 
que é o corpo de Jesus e a sua presença sobre a terra, 
tem como lei fundamental a lei do amor; tendo amor uns 
aos outros, os cristãos manifestam em si a própria vida de 
Deus, ao mesmo tempo que a comunicam.
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