
A Ascensão de Jesus
A Solenidade da Ascensão de 
Jesus que hoje celebramos 
sugere que, no final do caminho 
percorrido no amor e na doação, 
está a vida definitiva, a comu-
nhão com Deus. Sugere também 

que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, 
Seus seguidores, que devemos continuar a realizar 
o projecto libertador de Deus para os homens e para 
o mundo. No Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado 
aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer a desilusão 
e o comodismo e envia-os em missão, como testemu-
nhas do projecto de salvação de Deus. De junto do 
Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, 
através deles, a oferecer aos homens a vida nova e de-
finitiva. Na primeira leitura, repete-se a mensagem es-
sencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado 
ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva da 
comunhão com Deus - a mesma vida que espera todos 
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os que percorrem o mesmo “caminho” que Jesus per-
correu. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a 
olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm 
de ir para o meio dos homens continuar o projecto de 
Jesus. A segunda leitura convida os discípulos a terem 
consciência da esperança a que foram chamados (a 
vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar 
ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas com 
os irmãos - membros do mesmo “corpo” - e em comu-
nhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo re-
side no Seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que Se tor-
na hoje presente no meio dos homens. É relativamente 
frequente ouvirmos dizer que os seguidores de Jesus 
gostam mais de olhar para o céu do que se compro-
meterem na transformação da terra. Estamos atentos 
aos problemas e às angústias dos homens ou vivemos 
de olhos postos no céu, num espiritualismo alienado? 
Sentimo-nos solidários com todos os homens?

In http://www.dehonianos.org/

Praça Heróis do Ultramar - Coimbra
(entre o Estádio/Dolce Vita e o Liceu D. Maria)

NESTE DIA, SÓ HAVERÁ
MISSA VESPERTINA,

MISSA DA MATRIZ  E MISSA DAS 10H30

NÃO HAVERÁ CATEQUESE,
PARA QUE AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JOVENS POSSAM PARTICIPAR

CADA GRUPO, CADA MOVIMENTO,
CADA FAMÍLIA DEVE ORGANIZAR-SE E FAZER 

POR PARTICIPAR NESTA GRANDE FESTA

CADA CAPELA,
OU CONJUNTO DE CAPELAS,

PODE E DEVE SOLICITAR UM AUTOCARRO E 
ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO DO POVO

A SAÍDA DEVE SER ÀS 08H30.

MAIS INFORMAÇÕES
NO CARTÓRIO PAROQUIAL

30 de Maio, Sábado (só para os jovens)
18h00 - Acolhimento (Pavilhão do União de Coimbra,
   junto ao recinto do Encontro)
20h30 - Saída do Pavilhão para o inicio da caminhada
   (Praça D. Dinis)
01h00 - fim da caminhada (no recinto do Encontro)

31 de Maio, Domingo
09h30 - Acolhimento
10h00 - Oração da Manhã (todos juntos, no recinto)
10h30 - Programa por idades
   :: 5-10 anos - Actividades e jogos, na Academida de
      Música do Dolce Vita
   :: 11-14 - Actividades e jogos, na Escola Secundária
      Avelar Brotero (junto ao recinto do Encontro)
   :: 15+ (jovens) - workshop, no Pavilhão do União de
      Coimbra (junto ao recinto do Encontro)
   :: adultos/famílias/seniores - workshops, na Escola
      Secundária Avelar Brotero
12h30 - Oração do Angelus (todos juntos, no recinto)
13h00 - Almoço (da responsabilidade de cada um)
14h30 - Grande Festa (todos juntos, no recinto)
17h00 - Eucaristia (no recinto)

Luz e Esperança
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Conferência Episcopal recordou 
peregrinos que morreram a caminho da 

Cova da Iria
O Bispo de Leiria-Fátima pediu esta semana que as 
autoridades civis “apressem” os projetos de itinerários 
alternativos para os peregrinos que caminham até ao 
Santuário da Cova da Iria. “Temos tido já reuniões com 
autoridades municipais em ordem a encontrar percur-

sos seguros e reco-
mendáveis”, longe das 
vias de “grande circu-
lação”, sobretudo no 
norte do país, revelou 
D. António Marto, na 
conferência de impren-
sa de apresentação da 
peregrinação interna-
cional do 13 de Maio. 
O também vice-presi-
dente da Conferência 
Episcopal Portuguesa 
(CEP) deixou um apelo 

às autoridades para que “apressem a realização des-
tes projectos”. Nesse contexto, citou uma mensagem 
que recebeu, após a recente morte de cinco pessoas, 
pedindo “caminhos específicos para peregrinos”, como 
acontece com Santiago de Compostela. Já o reitor do 
Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, subli-
nhou que a “segurança” dos peregrinos tem sido uma 
prioridade, procurando “verdadeiras alternativas que 
não aumentem” a distância. O sacerdote admite que 
esta é “uma preocupação” para a instituição católica, 
dado que se continuam a verificar “situações dramáti-
cas” que deixam todos os responsáveis “extremamen-
te embaraçados por não se ter conseguido até agora 
encontrar uma solução eficaz”. “A minha convicção é 
que num futuro muito próximo vamos obter essas con-
dições de segurança”, adiantou, falando numa “tomada 
de consciência” progressiva para a dimensão do pro-
blema. Segundo o reitor, o Santuário tem “apoiado” as 
iniciativas que visam melhorar os percursos de peregri-
nação, incluindo do ponto de vista económico, embora 
não tenha competências “no ordenamento do territó-
rio”. A intervenção ocorreu horas depois de secretário 
da Conferência CEP ter manifestado a solidariedade 
dos bispos católicos às famílias dos peregrinos que 
morreram a caminho de Fátima, elogiando o esforço 
do Santuário para tornar os percursos mais seguros. 
“Queremos manifestar a nossa comunhão orante com 
aqueles que faleceram num trágico acidente e mani-
festar a solidariedade com as famílias”, assinalou. O 
secretário da CEP quis “louvar o papel do Santuário de 
Fátima, dos seus serviços, para preparar melhor os ca-
minhos dos peregrinos”, com o apoio das autarquias. 
“Que os caminhos sejam delimitados e os peregrinos 
sejam bem informados, bem conduzidos”, evitando ca-
minhos menos seguros, apelou o padre Manuel Barbo-
sa, estimando que novas rotas estejam definidas até 
Maio de 2016.

Agência Ecclesia

Ultreia do MCC

“Foi há cerca de dois mil anos atrás que teve lugar a 
primeira Ultreia. O Espírito Santo soprou, não de uma 
forma suave, mas como um vendaval que chegou até 
aos nossos dias.” Foi desta forma que o José Lopes 
deu início à Ultreia de apresentação dos novos cursi-
lhistas, do Curso nº 127 de homens e nº 110 de senho-
ras, do Centro de Ultreia de Pombal. “Assim, aqui esta-
mos hoje, porque o Espírito Santo continua a enviar o 
Seu sopro sobre nós, dando-nos a coragem, a alegria 
e o entusiasmo para levar Jesus Cristo aos outros”. “A 
Ultreia de apresentação – continuava o coordenador 
– é uma oportunidade de nos irmos conhecendo um 
pouco melhor e recordar e partilhar os momentos que 
vivemos nesta experiencia.” Os nossos irmãos mais 
novos foram partilhando a alegria que sentiram, ten-
do o coração aberto à graça de Deus, reconhecendo 
que ainda há muitas arestas para limar, constatan-
do que o cursilho foi uma porta aberta para as suas 
vidas. O Pe. João Paulo fez um grande desafio aos 
antigos cursilhistas, desafiando-os a partilharem qual 
foi o compromisso que fizeram no final do seu Curso, 
lembrando, no final da partilha, que ele tem de ter uma 
consequência na vida de cada um. “E isto tem de dar 
fruto. O Curso terá de ser um encontro connosco, com 
Cristo e com os irmãos, continuava o nosso pároco. 
É necessário dar cor (‘Decolores’) aos nossos am-
bientes. Na homilia da Eucaristia, foi salientado que o 
grande propósito terá de ser este que o próprio Jesus 
nos ensinou: ‘Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amei’. Por amor, nós provamos que somos amigos. Em 
Cristo, encontramos um caminho de amor e amizade. 
Cristo conta connosco. Queremos amar como Jesus 
amou, dar a vida como Ele a deu. Aquilo que Cristo 
nos pede é aquilo que melhor nós sabemos fazer, que 
é a capacidade de amar. Fazer a Palavra de Deus viva 
no nosso coração através das pequeninas coisas.” Foi 
desta forma que o P. João Paulo deu por terminada a 
homilia.

Helena Cabral

Vicentes celebrou Dia da Mãe
A comunidade dos Vicentes 
celebrou o dia da Mãe de uma 
forma muito especial. A Comis-
são da Capela providenciou a 
aquisição de rosas, que cada 
criança presente entregou à 
respectiva mãe, lendo, depois, 
vários versos a elas dedicados. 
Na mesma celebração, presi-
dida por Leonel Gameiro, os 
catequizandos depuseram um 
ramo de flores diante da ima-
gem de Nossa Senhora de Fá-

tima. O próprio celebrante disse que se tratava de um 
dia muito especial e que devia ser celebrado de uma 
forma especial.

Gilberto Neves
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Festa da Vida reúne Pais e Adolescentes

“Senhor muda o meu coração. Hoje chamas-me à con-
versão”. Foi com estas palavras que os quatro grupos 
do 8º ano, da Catequese da cidade de Pombal, inicia-

ram o seu 
percurso da 
vida, no âm-
bito da Fes-
ta da Vida. 
Os cate-
quistas Gra-

ciosa Gonçalves e Paulo Rodrigues, Conceição Gas-
par, Manuel Gonçalves e Paula Marques organizaram 
uma caminhada, explorando a água como símbolo. O 
caminho percorrido teve um trajecto junto ao rio Arun-
ca. O percurso contou com quatro paragens, nas quais 
se reflectiu sobre algumas passagens bíblicas, todas 
referentes à importância da água. Depois das boas 
vindas na Igreja Matriz, o grupo da Paula Marques leu 
a passagem bíblica do livro dos Génesis, onde Deus 
estabelece uma aliança com Noé: “Faço esta aliança 
convosco: nenhuma 
criatura será destruí-
da pelas águas do 
dilúvio e não have-
rá mais dilúvio para 
devastar a terra.” A 
segunda paragem 
foi encenada pelo 
grupo da Graciosa Gonçalves e do Paulo Rodrigues 
e dizia respeito ao baptismo do Senhor. Nesta para-
gem, fomos levados a reflectir sobre a importância do 
baptismo na nossa vida. Através do baptismo, todos 
somos sacerdotes, profetas e reis: sacerdotes, quando 
oferecemos as nossas orações; profetas, porque ser-
vimos Jesus Cristo na sua missão evangelizadora; e 
reis, para servir o irmão. “Para ser rei com Cristo é ne-
cessário ser servo”, esclareceu Graciosa Gonçalves. 
A terceira leitura foi da responsabilidade do grupo do 
Manuel Gonçalves e recordava a passagem do “Faz-
te ao largo”. A noite de pesca não correu bem, mas, 
depois de verem Jesus, que os mandou fazerem-se ao 

largo, os discípulos encheram as redes. Na verdade, 
quem tem Jesus no coração não deve temer nada e 
terá sempre vida em abundância. A quarta e última lei-
tura dizia respeito ao encontro da samaritana com Je-
sus. Na verdade, estamos rodeados de oportunidades. 
O que parece ser um simples encontro entre um judeu 
e uma samaritana transforma-se numa oportunidade 
de evangelizar aquela mulher, que, depois, não guarda 
para si o que aprendeu e vai chamar mais samaritanos. 
O percurso terminou junto ao Açude, onde se realizou 
um almoço convívio.

Missa Verbum Dei
O grupo de jovens do “Passo a Passo”, membros da 
Família Missionária Verbum Dei, retomou, no sábado 
passado, na Igreja Matriz, as suas celebrações eu-
carísticas, após uma tarde de reunião com os novos 
membros do grupo, a maioria catequizandos que estão 
a preparar-
se para o 
Sacramento 
do Crisma. 
A Eucaristia 
foi presidida 
pelo Pe. Os-
valdo, que 
c o m e ç o u 
por mani-
festar a sua 
alegria por regressar a Pombal e partilhar momentos 
como aquele, que “nos fazem felizes”. Reportando-se 
aos receios de Pedro no início da sua caminhada, após 
a morte de Cristo, o sacerdote admitiu que há muitas 
pessoas que não gostam das diferenças e de partilhar 
a alegria que sentem em viver em comunhão com 
Deus. “Deus existe”, reafirmou. Vamos permitir que Ele 
toque o coração de outras pessoas. Depois de Pedro 

confirmar a intenção dos 
que lhe pediam o baptis-
mo, ele mudou de postu-
ra e disse: baptizem-nos 
todos. E, tal como Pedro 
fez, “temos de ir às pro-
fundezas do coração 
dos que nos procuram”. 
Por vezes, sentimos que 
nos falta algo. Quando 
nos falta a alegria de Je-
sus, a nossa alegria está 
incompleta. Podemos 
fazer muita coisa para 

ultrapassar esse momento, mas, se não temos Jesus 
no nosso coração, não conseguimos passar para o 
patamar seguinte. Se vivermos com fé, a vida deixa 
de ser “uma seca”; se vivermos em função dos outros, 
tudo será diferente na nossa vida e sentimos a tal ale-
gria que nos faltava. O melhor presente que podemos 
receber é o amor de Deus. Ele nunca nos desilude. 
“Relaxa – Deus existe”.

17 Maio 2015 :..:.:: Ascensão do Senhor :.::.:.



17 de Maio de 2015
Ascensão do Senhor

Primeira leitura (Act. 1, 1-11)
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas 
que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio 
até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, 
pelo Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que 
escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, 
Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes 
durante quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. (...) 
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: 
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele 
respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos ou os 
momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; 
mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá 
sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém 
e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da 
terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 
escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, 
enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes dois 
homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da 
Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 
que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo 
modo que O vistes ir para o Céu».

Comentário
A Ascensão de Jesus é a última aparição do Ressuscitado 
que não só dá testemunho da verdade da Ressurreição, 
como faz compreender que Jesus vive agora na glória 
do Pai. A Ascensão manifesta assim o sentido pleno da 
Páscoa: depois de destruir o pecado e a morte com a sua 
Morte e Ressurreição, Jesus Cristo introduz o homem, que 
tinha assumido na Encarnação, na glória de seu Pai. O 
livro dos Actos dos Apóstolos, que apresenta a vida dos 
primeiros dias da Igreja, começa pela Ascensão do Senhor. 
Assim nos é dado a compreender que a Igreja continua 
agora a presença de Jesus entre os homens, até que Ele 
venha, de novo, no fim dos tempos, para pôr o termo à 
história e nos sentar conSigo à direita do Pai.

Segunda leitura (Ef. 1, 17-23)
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação 
para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do 
vosso coração, para compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança 
entre os santos e a incomensurável grandeza do seu 
poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da 
poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou 
dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de 
todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de 
todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas 
também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus 
pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de 
toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 
preenche tudo em todos.

Comentário
Sentando-se à direita do Pai, Jesus introduz a humanidade 
na comunhão definitiva com Deus. É este o fruto do seu 

Liturgia da Palavra
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APOIOS:

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

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

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

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

:: 22.Mai | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h30)

:: 23.Mai | Expocentro - Ensaio para o Crisma (15h00)

:: 23.Mai | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (19h00)

:: 23.Mai | Igreja do Cardal - Vigília de Pentecostes 
(22h00)

:: 24.Abr | Expocentro - Crisma (15h00)
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Esperança sacrifício na Cruz, a comunhão com o Pai, e é a esperança 
de todos os que n’Ele crêem.

Leitura do Evangelho (Mc. 16, 15-20)
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: 
«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a 
criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas 
quem não acreditar será condenado. Eis os milagres 
que acompanharão os que acreditarem: expulsarão 
os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se 
pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão 
nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os 
doentes, eles ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, 
depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e sentou-
Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a 
parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua 
palavra com os milagres que a acompanhavam.

Comentário
Pela sua Encarnação o Filho de Deus desceu do Céu, 
fez-se homem, assumindo assim a condição de servo, e 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e morte 
de cruz; mas por isso Deus O exaltou, ressuscitando-O 
de entre os mortos e fazendo-O participar da sua glória, 
sentando-O à sua direita e dando-Lhe o nome que está 
acima de todos os nomes, o nome divino de Senhor: 
à humilhação na sua vida mortal corresponde agora a 
exaltação, que na Ascensão claramente se manifesta e 
nos milagres que se lhe hão-de seguir na vida da Igreja.

:..::.. 17 Maio 2015 :..:.:: Ascensão do Senhor


