
A glória da Cruz
Jesus era, na altura dos Seus úl-
timos dias, um homem querido e 
amado por muitos, visto e aceite 
como um grande profeta, respeit-
ado por muitos e, para alguns, o 
Messias esperado. E é assim que 

Ele é aclamado, naquela entrada triunfal em Jerusalém. 
Pode confundir perceber que aquela entrada pouco 
tinha a ver com a postura humilde que Cristo sempre 
viveu. É quase incompreensível como é que, poucos 
dias depois, Ele é condenado à morte, flagelado e co-
locado numa cruz, talvez por muitos dos que O tinham 
aclamado como rei, como Aquele que vinha em nome 
do Senhor. Que pensar sobre isto? Ter-Se-á Cristo en-
ganado a nosso respeito e caminhou, sem saber como, 
para uma morte que não esperava? Deixou-Se, final-
mente, aclamar, sem imaginar que tudo ia acontecer ao 
contrário? Não. Sabemos bem que não foi assim. Na 
verdade, foram os homens que se enganaram a res-
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peito de Jesus. Em primeiro, Ele deixa que O aclamem 
como rei, porque vai manifestar, a seguir, que realeza 
é essa - a do serviço e da entrega da vida por amor - 
e completar a Sua coroação da única forma possível, 
para que fosse reconhecido como rei eterno e o que 
vem, realmente, em nome do Senhor, para salvar os 
homens, Seus irmãos. Na verdade, não foi só a Sua 
entrada em Jerusalém que foi triunfal: todo o processo 
da condenação, a flagelação, as humilhações várias, o 
caminho para o Calvário, a crucificação e a morte na 
cruz o foram também. Em segundo, quem O aclamou 
na entrada e, logo a seguir, O condenou não O recon-
heceu, não percebeu a Sua vida, os Seus gestos, as 
Suas palavras, a Sua majestade, o Seu amor. De facto, 
não foi Cristo que Se equivocou. A entrega da vida por 
amor e para salvação de todos é um mistério que só 
se entende à luz do mesmo amor. A glória de Deus é 
a glória do amor, é a glória da salvação e da vida, é a 
glória da Cruz.

dral Dome, que alberga um dos maiores órgãos do 
mundo, com mais de 6700 tubos, a Catedral Ortodoxa, 
a Igreja de S. Jacob e o castelo da Cidade, residência 
do presidente da Letónia. Ainda em Riga, os peregrinos 
terão oportunidade de conhecer o Santuário Mariano 
de Nossa Senhora de Siluva e a “Colina das Cruzes”, 
onde será celebrada uma Eucaristia. Os dois últimos 

dias serão passados em Esto-
colmo, na Suécia, incluindo-se 
uma noite em cruzeiro no Bál-
tico para lá chegar. Na capital 
sueca está prevista uma visita 
ao Museu Vasa, com o famo-
so navio construído pelo rei 
Gustavo Vasa em 1628 e que 
naufragou logo na sua primeira 
viagem no porto de Estocolmo 
e onde permaneceu imerso até 

1961. Depois de ser resgatado da água, foi restaurado 
e construiu-se um magnífico museu. No último dia da 
viagem, os participantes terão possibilidade de visitar 
o edifício da Câmara Municipal com as salas Azul e 
Dourada onde se realiza o banquete e o baile, depois 
da cerimónia de entrega dos prémios Nobel.

A Paróquia de Pombal promove, no próximo mês de 
Agosto, uma peregrinação ao Báltico e a Estocolmo, na 
companhia do nosso Pároco. A viagem, denominada 
de Peregrinando à “Colina das Cruzes”, irá percorrer 
várias cidades do Norte da Europa prevendo-se a pas-
sagem por países como a Finlândia, Suécia, Estónia e 
Letónia. A peregrinação está agendada para 2 a 10 de 
Agosto. Nesta viagem irá conhecer a 
cidade de Helsínquia, conhecida por 
“Cidade Branca do Norte”. Depois de 
visitar a Praça do Senado, os pere-
grinos rumam a Tallin, capital da Es-
tónia. No segundo dia, está prevista a 
visita à colina de Toompea, com o seu 
castelo, onde poderão ver uma das 
mais impressionantes torres de defe-
sa do mar Báltico. Este dia termina 
com a celebração da Eucaristia. No 
terceiro dia, os participantes irão conhecer mais uma 
cidade e um país novo: Riga, na Letónia. E os dias 
seguintes serão passados em Riga, conhecida como a 
“Paris” do Báltico, única pela sua riqueza e pela quali-
dade da arquitectura moderna em madeira do século 
XIX. No segundo dia em Riga, poderão visitar a Cate-
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Via Sacra no Cardal
À semelhança do que se passou nos dos dois domin-
gos anteriores, também neste domingo, dia 13 de Mar-
ço, mais um grupo de catequizandos da nossa Paró-
quia participou na oração da Via-Sacra, na Igreja do 
Cardal. A todos os catequizandos, às catequistas Ana 
Isabel Jorge e Ana Catarina Leal, obrigado por terem 
aceite mais este desafio. Mais uma vez, reiteramos o 
convite a todos os catequistas do 3º Sector: vamos ce-
lebrar o Mês de Maria (Maio) de forma diferente, com 
os nossos adolescentes.

“Paixão de Cristo” na Matriz
No passado domingo, na Igreja Matriz, assistimos 
à “exibição” da primeira parte do filme  “A paixão de 
Cristo”. Contámos com uma Igreja quase cheia, não só 
com catequizandos do 3º Sector e os seus catequistas, 
mas e também com alguns do 2º Sector, com um bre-
ve momento de reflexão, sobre o mesmo. Poderemos 
assistir à segunda parte no próximo dia 10 de Abril, no 
Salão Paroquial. Convidamos, mais uma vez, todos os 
catequistas do 3º Sector com os seus catequizandos.

Helena Maximino

Papa Francisco…
Três anos de Pontificado
A Igreja Católica assinalou, nesta semana, o terceiro 
aniversário da eleição de Jorge Mario Bergoglio como 
Papa, um pontificado que nos últimos meses conheceu 
momentos como o Sínodo sobre a Família ou a Encícli-
ca ‘Laudato si’. As viagens internacionais e a convoca-
ção de um Jubileu Extraordinário da Misericórdia foram 
outros pontos de destaque, a que se somaram o en-
contro histórico com o patriarca ortodoxo de Moscovo 
e a visita à sede da ONU, em Nova Iorque. Francisco 
tem proposto uma mudança do paradigma económi-
co e financeiro internacional, como tinha deixado bem 
vincado na exortação ‘Evangelii Gaudium’ ou no seu 
discurso em Estrasburgo, perante o Parlamento Euro-
peu, em defesa da democracia face ao poder dos mer-
cados. Com a Encíclica ‘Laudato si’, Francisco abriu as 
fronteiras do seu discurso e colocou a Igreja Católica 
na liderança do movimento mundial para a defesa do 
ambiente, congregando à sua volta apoios das mais di-
versas proveniências. O cardeal Jorge Mario Bergoglio 
foi eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de março 
de 2013, após a resignação do agora Papa emérito; 
assumiu o inédito nome de Francisco e é o primeiro 
pontífice jesuíta na história da Igreja.

Agencia EcclesiaVenda de Bolos
Nos dias 12 e 13 de Março, os jovens da Paróquia de 
Pombal que irão participar na Jornada Mundial da Ju-
ventude, em Cracóvia, Polónia, venderam bolos, no 
final das Eucaristias da cidade, de forma a angariar 
algum dinheiro para as despesas da deslocação e par-
ticipação. Para tal, contaram com a ajuda de algumas 
pessoas da Paróquia. E deixam um agradecimento 
a todas as pessoas que contribuíram e ajudaram. A 
Jornada Mundial da Juventude realizar-se-á de 25 de 
Julho a 31 de Julho de 2016. Da nossa Paróquia irão 
sete jovens. Será um momento muito importante para 
a vida destes jovens, que terão oportunidade de estar 
junto do Papa Francisco. As Jornadas Mundiais da Ju-
ventude são, hoje, o acontecimento mais emblemático 
da Pastoral Juvenil. Assim, preparamo-nos, a passos 
largos, para este grande momento, contando com a 
oração de todos.

Reunião das Equipas Pascais
Realizou-se, no dia 13 de Março, às 16h30, no Sa-
lão Paroquial, a reunião com todos os elementos que 
vão fazer a Visita Pascal, nos diversos locais da nos-
sa Paróquia. Esta reunião contou com a presença do 
Pároco. Nela, foram destacados alguns aspectos es-
senciais, muito importantes, a ter em consideração na 
realização desta missão que é a Visita Pascal. O que 
nós anunciamos a todas as pessoas na Páscoa é a 
Ressurreição de Jesus Cristo. É Ele o fundamento da 
nossa fé. O anúncio de Jesus Cristo Ressuscitado é 
o nosso maior tesouro e a nossa maior alegria. Que a 
alegria pascal inunde o coração de todos nesta Pás-
coa. Fica registado um agradecimento a todas as pes-
soas que participam e estão integradas nas diversas 
equipas.

Semana da Misericórdia no Casalinho
Realizou-se, na nossa Paróquia, de 8 a 13 de Março 
de 2016, a Semana da Misericórdia, com o Pároco, na 
Capela do Casalinho. O Pároco, deste modo, contac-
tou de perto com as pessoas das aldeias de Casalinho, 
Melga e Barrocas, que se reúnem à volta da referida 
Capela, visitando os doentes e idosos, administrando 
a Santa Unção, celebrando com eles a Reconciliação 
e levando a Comunhão. Teve, ainda, diversos encon-

tros e momentos com a comunidade, salientando-se 
uma catequese sobre a Misericórdia e a Celebração 
Penitencial Comunitária. A Semana da Misericórdia 
terminou com a Celebração da Eucaristia, no Domin-
go, às 14h00, naquela Capela, seguida de um lanche-
convívio. No final, ficou o convite para sermos todos 
misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai 
Celeste.

COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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«Crucifixo não é um ornamento», 
explica o Papa

O Papa Francisco explicou, no passado dia 15, 
no Vaticano, que o crucifixo tem um significado 
espiritual, representando o “mistério do ‘aniquila-
mento’ de Deus”. “O pecado é obra de Satanás e 
Jesus vence Satanás ‘fazendo-Se pecado’ e de 
lá eleva-nos a todos nós. O Crucifixo não é um 
ornamento, não é uma obra de arte, com muitas 
pedras preciosas, como se vê por aí: o Crucifi-
xo é o Mistério do ‘aniquilamento’ de Deus, por 
amor”, referiu, na homilia da Missa a que presidiu 
na capela da Casa de Santa Marta. A intervenção 
partiu do simbolismo da serpente, “símbolo do pe-
cado”, que no deserto serviu também como sinal 
de “salvação” para o povo de Israel. “São Paulo, 
falando deste mistério, diz que Jesus se esvaziou 
a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-
se para nos salvar. É ainda mais forte: ‘Fez-se 
pecado’. Usando este símbolo fez-se serpente”, 
precisou. Esta, disse o Papa, “é a história da re-
denção, esta é a história do amor de Deus”.

Novos Cursilhistas participam na sua 
primeira Ultreia em Pombal

Os novos membros do Movimento dos Cursos de 
Cristandade participaram, na sexta-feira passada, na 
sua primeira Ultreia de Pombal. O Centro de Ultreia 
de Pombal conheceu 16 novos membros (homens e 
mulheres) que, nos fins-de-semana anteriores, fre-
quentaram os cursilhos de homens e senhoras que a 

Diocese de Coimbra promoveu. Os novos cursilhistas 
partilharam com os presentes alguns dos momentos 
de angústia e de alegria vividos, durante os três dias 
de formação. As angústias resumem-se nas responsa-
bilidades assumidas perante o Senhor e a dificuldade 
em cumprir compromissos assumidos manifestou-se 
no principal receio sentido. Mas as novas amizades e 
a aproximação a Jesus Cristo, através da visita ao Sa-
crário, ajudou a superar receios e medos e transformou 
alguns pensamentos, mesmo os mais intransigentes, 
em relação ao curso. O Pe. João Paulo, pároco de 
Pombal, que presidiu à celebração da Eucaristia de en-
cerramento da Ultreia, registou com agrado as muitas 
partilhas que referiram a deslocação ao Sacrário como 
o momento mais importante do curso. Mas, o Cursilho 
foi apenas o início de uma longa caminhada que se 
avizinha na vida dos novos membros do Movimento. 

O quarto dia espera por servos bons que coloquem os 
seus talentos a render. Alguns dos novos cursilhistas 
admitiram que já começaram a mudar de atitudes, 
como o simples gesto de rezar antes das refeições e 
conversar com Deus à noite. Colocar em acção o tripé 
- piedade, estudo e acção – é o passo que se segue. O 
sacerdote desafiou os novos membros do Movimento 
a serem como Jesus, sem medo de viver o entusiasmo 
do anúncio, e, diante das incompreensões, a nunca 
terem receio das suas consequências, porque o mo-
mento de cada um chega na altura certa e só Deus 
conhece esse grande dia.

Testemunhos
Ricardo e Adélia
“Senti uma grande emoção quando estive na presença 
do Senhor”

Dora e José
“Pensava que sabia tudo e afinal confrontei-me com 
uma nova responsabilidade que só a oração nos dá 
forças”.

Maria
“Foi uma emoção muito forte quando senti o abraço de 
Jesus junto ao sacrário”.

Fátima
“Ninguém consegue ser indiferente quando está frente 
a frente com o Altíssimo”.

Fátima Carvalho
“Com a piedade e a acção entende-se a razão deste 
Cursilho que nos permite vivências muito positivas”.

Nelson
“Sinto o coração mais alegre e menos medo de errar 
nas actividades que Deus me tenha destinado”.
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Primeira leitura (Is. 50, 4-7)
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para 
que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam 
abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, 
para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor 
Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei 
um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam 
e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei 
o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o 
Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei 
que não ficarei desiludido.

Comentário
Esta leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo do 
Senhor”. Este Servo revela-se plenamente em Jesus, na 
sua Paixão: Ele escuta a palavra do Pai e responde-lhe 
cheio de confiança, oferecendo-Se, em obediência total, 
pela salvação dos homens.

Segunda leitura (Filip. 2, 6-11)
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante 
aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se 
ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por 
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima 
de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua 
proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai.

Comentário
Esta leitura é também um cântico, mas agora do Novo 
Testamento, muito provavelmente em uso nas primitivas 
comunidades cristãs. Nele é celebrado o Mistério Pascal: 
Cristo fez-Se um de nós, obedeceu aos desígnios do Pai 
e humilhou-Se até à morte, e foi, por isso, exaltado até à 
glória de “Senhor”, que é a própria glória de Deus.

Leitura do Evangelho (Forma breve :: Lc. 23, 1-49)
Naquele tempo, (...) levaram Jesus a Pilatos e começaram 
a acusá-l’O, dizendo: «Encontrámos este homem a 
sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo 
a César e dizendo ser o Messias-Rei». Pilatos perguntou a 
Jesus: «Tu és o Rei dos judeus?». Jesus respondeu: «Tu 
o dizes». Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à 
multidão: «Não encontro nada de culpável neste homem». 
Mas eles insistiam: «Amotina o povo, ensinando por toda a 
Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui». Ao ouvir 
isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu; e, ao saber 
que era da jurisdição de Herodes, enviou-O a Herodes, 
que também estava nesses dias em Jerusalém. (...) Os 
príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam 
acusavam-n’O com insistência. Herodes, com os seus 
oficiais, tratou-O com desprezo (...) e remeteu-O a Pilatos. 
Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos 
nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, 
os chefes e o povo, e disse-lhes: «Trouxestes este homem 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 20.Mar | Igreja do Cardal - Concerto de Páscoa, com 
o Coro de Câmara “Vox Nua” (18h00)

:: 22.Mar | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 22.Mar | Capela do Casal F. João - Confissões 
(20h00)

:: 22.Mar | Capela da Charneca - Confissões (21h00)

QUINTA-FEIRA SANTA
:: 24.Mar | Sé Nova, Coimbra - Missa Crismal (10h30)

:: 24.Mar | Igreja Matriz - Missa da Ceia do Senhor e 
Lava-pés, seguido de Adoração Eucarística (21h00)

SEXTA-FEIRA SANTA
:: 25.Mar | Igreja Matriz - Celebração da Paixão do 
Senhor (15h00)

:: 25.Mar | Igreja do Cardal à Sra. de Belém - Vis-Sacra 
pública (21h00)

SÁBADO SANTO
:: 26.Mar | Igreja do Cardal - Vigília Pascal, com 
Baptismo, Confirmção e Eucaristia dos Catecúmenos 
(21h00)

:: 27.Mar | DOMINGO DE PÁSCOA

à minha presença como agitador do povo. Interroguei-O 
diante de vós e não encontrei n’Ele nenhum dos crimes 
de que O acusais. (...) Vou, portanto, soltá-l’O, depois 
de O mandar castigar». Pilatos tinha obrigação de lhes 
soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram 
a gritar: «Mata Esse e solta-nos Barrabás». (...) De novo 
Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. 
Mas eles gritavam: «Crucifica-O! Crucifica-O!». (...) Então 
Pilatos decidiu fazer o que eles pediam: (...) entregou-
lhes Jesus para o que eles queriam. (...) Seguia-O grande 
multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se 
lamentavam, chorando por Ele. Mas Jesus voltou-Se para 
elas e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por 
Mim; chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. 
(...)». (...) Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, 
crucificaram-n’O a Ele e aos malfeitores, um à direita e 
outro à esquerda. Jesus dizia: «Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem». cia ali a observar. (...) Era já 
quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, 
até às três horas da tarde (...). O véu do templo rasgou-se 
ao meio. E Jesus exclamou com voz forte: «Pai, em tuas 
mãos entrego o meu espírito». Dito isto, expirou. (...) Todos 
os conhecidos de Jesus (...) mantinham-se à distância, 
observando estas coisas.


