
Sinais da Ressurreição
A história de Tomé, quando Cristo 
ressuscitou, deixa-nos muitas ve-
zes intrigados... Será que Ele não 
acreditava o suficiente? Será que 
duvidou mesmo? Será que deixou 
vencer a razão, quando disse que 

não acreditaria, enquanto não visse os sinais da Sua 
morte? Talvez ele estivesse ainda muito desanimado 
com tudo o que tinha acontecido e não quisesse so-
frer mais nenhuma tristeza... À semelhança de Tomé, 
muitas vezes, na nossa vida nos deixamos dominar 
pelo desânimo, chegando mesmo a afastarmo-nos 
de Cristo e dos dos irmãos. Mas, se acreditássemos, 
verdadeiramente, na Ressurreição, a nossa existên-
cia estaria marcada por essa consoladora realidade. 
A alegria pascal seria uma constante, em todos os 
momentos; a fé na vida prevaleceria sobre o desâni-
mo, sobre o cansaço; a união na Igreja seria mais 
autêntica, mais forte; e as relações entre os crentes 
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não seriam envenenadas pelo individualismo, mas ins-
piradas pelo desejo de tudo partilharmos com aqueles 
que receberam a mesma vida nova, a vida de Cristo 
Ressuscitado. Tomé queria, na verdade, ver o seu Se-
nhor Jesus e podemos também concluir que, para ele, 
a ressurreição não poderia ser um acto isolado, mas 
intimamente ligado à Sua morte na Cruz. A vida vence 
a morte e, então, a morte de Jesus se converteria no 
passo definitivo para a Vida. Por isso ele queria ver as 
marcas da Paixão e da Morte. Por isso ele queria colo-
car o dedo no sítio dos cravos e colocar a mão no Seu 
lado aberto. Ele quis acreditar que a morte de Jesus 
não foi em vão, mas o passo para a vida definitiva. Ver 
os sinais da Morte e da Ressurreição era a condição 
para acreditar. E Jesus lhe responde: “não sejas des-
crente, mas crente”, que é o mesmo que dizer: “Confia. 
Confirma a tua fé na vida, mesmo que não vejas. Sou 
Eu!”. Peçamos nós também para ver os sinais da Res-
surreição e vivamos a vida nova do Senhor Jesus.

Hungria, em Portugal e Espanha. Actualmente, fre-
quenta o doutoramento em Música, na Universidade 
de Aveiro. Fundadora do grupo coral, este apresenta-
se como um coro heterogéneo que reúne cantores de 
várias nacionalidades, residentes em Aveiro. O nome, 
uma combinação da língua portuguesa e da língua 
gaélica, representa a diversidade cultural do grupo. Em 
gaélico, a palavra “nua” significa novo, fresco e puro. 
Em português, a mesma palavra significa despida. 
Desta forma, por “voz nua” pode ler-se “voz pura” ou 
“voz sem instrumentos”. Em 2015, o grupo lançou “Na-

tivitas”, um álbum de Natal e Brevis, como amostra do 
seu brilhante trabalho e da sua qualidade.

A Santa Casa da Misericórdia de Pombal promoveu, 
no passado domingo dia 20, um concerto de Páscoa, 
na Igreja do Cardal. O concerto contou com a presen-
ça do Coro de Câmara “Voz Nua”, de Aveiro. Com a 

Igreja do Cardal completamente cheia, o grupo coral 
encantou com temas clássicos, como o “Ave Maria”, 
“O Bone Jesu” ou “Ubi Caritas”. Entre os presentes, no 
público, estavam, entre muitos outros, os membros dos 
órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia e o seu 
Provedor, Joaquim Guardado. A “Voz Nua” é um coro 
de Câmara sob a direcção da fundadora e maestrina 
Aoife Hiney. A jovem maestrina concluiu o Mestrado 
em Música, na Universidade de Aveiro. Participou em 
vários cursos de direcção, na Irlanda, no Brasil, na 
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Escola Paroquial de Pais
Na passada quinta-feira, dia 17 de março, realizou-
se o 5º Encontro da Escola Paroquial de Pais do 1º 
Ano da Catequese, com o tema “Jesus vive connos-
co e dá-nos o seu Espírito”. Foi com grande alegria e 
entusiasmo que mais de cinquenta pais, que estavam 
presentes, partilharam seus pensamentos e opiniões, 
numa sessão de formação que pretende aproximar 
cada vez mais pais e filhos, com os temas da cate-
quese desses pequeninos. Ao falarmos aos pais sobre 
os temas que os filhos vão tendo ao longo do ano, na 
catequese, pretendemos despertar neles o desejo de 
uma formação contínua e a busca por uma catequese 
madura e consciente, com o objetivo comum de evan-
gelizar os seus filhos. O grupo vem se mantendo ao 
longo do ano, com uma excelente participação por par-
te dos pais, demonstrando assim a preocupação e o 
interesse com a evangelização e crescimento espiritual 
dos seus filhos.  O tema desta sessão tinha, como foco 
principal, a temática pascal, absolutamente central na 
nossa fé, que implica muito com a nossa maneira de 
ver a fé e de viver a vida cristã. Por outro lado, introduz-
nos no coração do Mistério da Santíssima Trindade, o 
principal mistério da fé católica. De uma forma englo-
bante e envolvente, diz-nos que a nossa salvação em 
Cristo, é obra das três Pessoas divinas: Deus Pai, o 
Filho, Jesus, e o Espírito Santo; Deus Pai, que ordena 
o projeto de salvação da humanidade, que o Filho rea-
liza, na unidade e comunhão do Espírito Santo, como 
amor dinâmico entre o Pai e o Filho. Os pais saíram 
mais conscientes da importância da Semana Santa e 
da Páscoa, na vida de todos os cristãos.

Edilene Alves

Aclamação de Jesus inspirou Catequese 
nos Vicentes
A comunidade dos Vicentes participou numa lição de 
catequese comunitária. Sentados no exterior da Cape-
la, catequizandos e alguns adultos ouviram a explica-
ção pormenorizada sobre a aclamação de Jesus, na 

sua chegada a Jerusalém. A aclamação do Senhor é 
celebrada por toda a Igreja no Domingo de Ramos, o 
domingo que inaugura a Semana Santa dos cristãos 

católicos. Depois de ouvirem atentamente as explica-
ções dos catequistas, as crianças, jovens e comuni-
dade organizaram-se em procissão e seguiram para a 
Capela, onde participaram na celebração da Eucaris-
tia, presidida pelo Pe. Salvador. A condenação e morte 
de Jesus Cristo centrou a homilia do sacerdote, que 
recordou a importância desta entrega de Jesus pelos 
nossos pecados.Via Sacra nas ruas da Charneca

No passado domingo, dia 13, realizou-se a Via Sacra 
na Charneca, organizada pelas catequistas e com o 
apoio da Comissão da Capela. Ela percorreu algumas 
ruas do lugar, assinalando a mensagem que nos é 

transmitida pelos passos de Cristo até ao Calvário, aju-
dando a rezar e a unirmo-nos mais a Cristo, no tempo 
da Quaresma. A Via Sacra contou com a presença dos 
catequizandos e da comunidade em geral.

Almerinda Mota Longo

A Partida do 
Eduardo
Foi com imensa dor que, 
no nosso Agrupamen-
to, recebemos a notícia 
do falecimento do nosso 
Eduardo Botas. O Edu-
ardo era um jovem lindo, 
alegre, educado, sorri-
dente, com imenso talen-
to e cheio de sonhos para 
a sua vida. Infelizmente, a 
sua inocência e o seu es-
pírito aventureiro levaram 
a experimentar algo que 
terminaria em tragédia. 
Partiu cedo demais. O 
Agrupamento de Escu-
teiros de Pombal, do qual o Eduardo fazia parte, irá 
recordá-lo sempre como o grande escuteiro que foi. 
Que descanse em paz.

O Agrupamento 674
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Comunidade celebrou Domingo de Ramos

A Instituição da Eucaristia
A noite em que foi instituída a Eucaristia é recordada, 
anualmente, na noite de Quinta-Feira Santa. A refe-
rida celebração também é conhecida pela Eucaristia 
do Lava-Pés. Mas vamos recuar no tempo e lembrar 
como tudo isto começou. Na noite em que Jesus ia ser 
entregue por Judas, sabendo que a Sua hora estava 
perto, o Senhor instituiu um me-
morial em Seu nome. Ele juntou 
os seus, jantou com eles e a de-
terminada altura chamou a sua 
atenção para o momento que eles 
deviam invocar sempre que dese-
jassem a presença de Jesus junto 
deles: a consagração. Depois de 
explicar aos Seus o testemu-
nho que eles deviam deixar aos 
Seus seguidores, Jesus deixou-
lhes mais alguns ensinamentos, como o lava-pés. O 
lava-pés, que a Igreja celebra anualmente na noite de 
Quinta-Feira Santa, foi protagonizado por Cristo, no dia 
da instituição da Eucaristia. Jesus pediu aos Seus que 

se sentassem e, de seguida, lavou-lhe os pés, dizendo 
que o mestre deve servir os seus irmãos por amor. Je-
sus deixou o exemplo. A primeira celebração do Tríduo 
Pascal, em Pombal, decorreu na Igreja Matriz e foi pre-
sidida pelo nosso pároco. O Pe. João Paulo explicou 
que Jesus deixou-nos o Seu memorial, para que o mo-

mento da salvação seja actualiza-
do, em cada dia, para vivermos 
redimidos permanentemente e 
alimentados no dom da Eucaris-
tia. E para que é que Jesus sentiu 
a necessidade de nos deixar este 
exemplo? Para amarmos mais. 
Com a celebração deste mistério, 
percebemos o amor de Cristo que 
nos salvou na cruz, cruz que si-
gnifica vida. Após a homilia, o sa-

cerdote chamou doze e seguiu o exemplo deixado por 
Cristo, servindo-os através do cerimonial do lava-pés. 
Na prática, Jesus deseja que cada um de nós assuma 
o compromisso de servir o irmão.

A comunidade paroquial de Pombal celebrou, a iniciar a 
semana maior da Igreja – a Semana Santa –, o Domin-
go de Ramos. Munidos pelos seus ramos de alecrim, 
oliveira, louro e outras flores silvestres, crianças e adul-
tos concentraram-se no largo Marquês de Pombal, em 
frente à Igreja da Matriz, à espera da bênção. Depois 
da cerimónia de bênção dos ramos, presidida pelo nos-

so Pároco, Pe. João Paulo, a comunidade seguiu, em 
procissão, até à Igreja do Cardal, onde participou na 
celebração da Eucaristia. A cerimónia de bênção dos 
ramos, no domingo inaugural da Semana Santa, é uma 
recriação histórica de evocação da entrada triunfal de 
Jesus Cristo em Jerusalém, para celebrar a sua última 
Páscoa entre os vivos. Segundo o Evangelho de São 

Marcos (Mc 11), Jesus manda os Seus discípulos pro-
curarem um jumentinho, que Ele montou, e dirigiu-se 
à cidade Santa. Quando chegou, logo estenderam ca-
pas, ramos de verdura que tinham cortado nos campos 

e tanto os que vinham à frente como os que vinham 
atrás gritavam: “Hossana! Bendito seja o que vem em 
nome do Senhor! Bendito o Reino de nosso pai David 

que está a chegar. Hossana nas alturas”. A entrada 
triunfal de Jesus em Jerusalém, que procura marcar 
uma ruptura com o judaísmo, inaugura a semana maior 
da Igreja. E, na mesma manhã, foi possível celebrar a 
aclamação do Senhor e a sua condenação à morte. 
Segundo as explicações do nosso Pároco, aparente-

mente estes dois actos são antagónicos e contrariam-
se, mas, na verdade, complementam-se, porque se 
trata da manifestação da verdadeira realeza de Jesus. 
O Senhor, através da sua Páscoa, apresenta-nos o seu 
Reino, difícil de entender pelos vivos, porque, apesar 
de ser um Reino de Amor, o seu Rei, que não tem pe-
cado, entrega-se por causa do pecado, para salvar o 
pecador. A Semana Santa continuou com várias cele-
brações até ao Domingo de Páscoa.
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Primeira leitura (Act. 5, 12-16)
Pelas mãos dos Apóstolos realizavam-se muitos milagres e 
prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, 
reuniam-se todos no Pórtico de Salomão; nenhum dos 
outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-
os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres 
aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os 
doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em 
catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua 
sombra cobrisse alguns deles. (...) E todos eram curados.

Comentário
Uma das características mais salientes da comunidade 
primitiva era o poder de realizar milagres, que os Apóstolos 
tinham. Por esse poder especial, a presença de Jesus 
Ressuscitado impunha-se duma forma sensível. A Igreja 
crescia ainda mais, graças à acção, que os Apóstolos 
exerciam sobre os corações, com o dom do Espírito 
Santo.

Segunda leitura (Ap. 1, 9-11a.12-13.17-19)
Eu, João, (...) no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e 
ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, 
que dizia: «Escreve num livro o que vês e envia-o às sete 
Igrejas». Voltei-me para ver de quem era a voz que me 
falava; ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro e, no 
meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho do 
homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito 
com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como 
morto. Mas ele poisou a mão direita sobre mim e disse-
me: «Não temas. Eu sou o Primeiro e o Último, o que vive. 
Estive morto, mas eis-Me vivo pelos séculos dos séculos 
e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. 
Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes 
como as que hão-de acontecer depois destas».

Comentário
A fé dos cristãos da Ásia Menor estava exposta a sérios 
perigos. Ao golpe da perseguição vinha juntar-se a ameaça 
de erros doutrinais. Desejando confortar os seus irmãos, S. 
João dirige-se-lhes, para lhes garantir, por revelação divina, 
que Cristo Ressuscitado está presente nas comunidades 
cristãs, que vivem d’Ele, de tal sorte que as potências do 
mal serão vencidas e a Igreja triunfará com Cristo.

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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Avisos Paroquiais
:: 03.Abr | Ponte da Assamaça - Festa de S. João de 
Deus - Missa (14h00)

:: 05.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 07.Abr | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 07.Abr | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 07.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 6º ano (21h30)

:: 08.Abr | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h00)

:: 09.Abr | Casal F. João - Festa das Bem-Aventuranças 
(15h00)

:: 09.Abr | Igreja Matriz - Preparação para o Baptismo 
dos Pais, Padrinhos e Crianças do 3º Ano (16h30)

:: 09.Abr | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para os Baptismos (19h00)

:: 10.Abr | Igreja Matriz - Baptismo das Crianças do 3º 
Ano (09h00)

:: 10.Abr | Salão PAroquial - 5º Encontro das 
Catequeses da Fé para o 6º Ano (10h30)

:: 10.Abr | Igreja de S. Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração (16h00)

:: 10.Abr | Sé Nova, Coimbra - Instituição de Acólitos 
dos Candidatos ao Diaconado Permanente (16h00)

outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
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». Muitos outros milagres fez 
Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para 
acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e 
para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.


