
O Bom Pastor
Uma das imagens bonitas com que 
identificamos Cristo (Ele próprio o 
disse) é a do pastor que dá a vida 
pelas suas ovelhas. E é bom de 
perceber. Quando vemos um re-
banho, próximo dele está sempre 

o pastor, atento, orientando, guiando para as melhores 
pastagens, protegendo... Está sempre lá e as ovelhas 
confiam. Mais: ele sabe sempre quantas são e se falta 
alguma, mesmo que o rebanho esteja um pouco dis-
perso pelo espaço. E o pastor gosta de se fazer ajudar 
também. Normalmente, há sempre um cão que o auxi-
lia. E o pastor, dia após dia, guia e acompanha o seu 
rebanho. Assim é Jesus connosco, em cada dia, em 
cada momento, atento, pronto, vigiando, orientando, 
acompanhando, levando ao melhor, dando o melhor e 
servindo-Se amorosamente de todas as mediações e 
instrumentos para que sempre vivamos congregados, 
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em comunhão, reunidos, guardados, seguros, sacia-
dos... A outra ideia importante é que as ovelhas co-
nhecem a voz do pastor e seguem-no, porque, instin-
tivamente, se sentem seguras. Se, pela fé, aceitamos 
Jesus na nossa vida, se acolhemos a Sua Palavra e 
aderimos ao Seu amor, ficamos visceralmente unidos 
a Ele. E o Senhor Jesus estabelece connosco, agora já 
discípulos, relações de profunda amizade e intimidade, 
caracterizadas por um conhecimento mútuo e um amor 
recíproco, que levam a uma comunhão efectiva que 
se concretiza em vida para sempre. Jesus comunica 
àquele que acredita n’Ele a Sua vida, a vida de Deus, a 
vida que não acaba, que não se esgota. Nem a morte 
anulou esta realidade, porque, pela Ressurreição, a 
vida tornou-se uma certeza. Jesus Se tornou, para nós, 
a certeza da vida. Ele é a Vida. Capazes de O acolher, 
tornamo-nos capazes de viver, eterna e perfeitamente 
saciados.

Apesar do percurso que todos nós já fizemos, sentimos 
necessidade de aprofundar a nossa fé. O Senhor já 

está entre nós, mas nem sempre o 
reconhecemos como o Senhor da 
Vida. Para muitos, Ele ainda é só 
uma ideia e não o nosso Salvador. 
Nenhum de nós pode ficar indifer-
ente à evangelização, como nos 
diz o Papa. A nossa Diocese tem 
apontado a evangelização como 
caminho. A encerrar, D. Virgílio in-

stituiu os novos Acólitos, dizendo: “Recebe este vaso, 
com o Pão para a celebração da Eucaristia, e vive de 
tal modo que possas servir a mesa do Senhor e da 
Igreja.”                Helena Cabral

Foi com grande orgulho e satisfação que, no dia 10 de 
Abril, se realizou, na Sé Nova, em Coimbra, a Instituição 
de Acólitos de dois paroquianos 
da nossa comunidade paroquial: o 
André Alves e Leonel Gameiro. No 
início da celebração, D. Virgílio di-
rigiu uma breve palavra de ânimo 
e incentivo aos candidatos ao dia-
conado permanente, dizendo que 
Deus não cessa de dar vocações 
necessárias à Igreja e que conti-
nua a haver homens e mulheres dispostos a servir a 
Deus e à Igreja. Na homilia, o nosso pastor afirmava 
que o nosso percurso cristão no Mistério Pascal é a 
certeza de que Jesus Cristo Ressuscitado é o Senhor. 

Luz e Esperança

Visita da Cruz Missionária na Diocese de Coimbra
“Meus queridos jovens, confio-vos a Cruz de Cristo! Levai-a pelo mundo fora como um símbolo do amor de 
Cristo pela humanidade e anunciai a todos que só na morte e ressurreição de Cristo é que poderemos encontrar 
salvação e redenção” (São João Paulo II, Roma, 22 Abril 1984). A Cruz Missionária, que foi entregue pelo Papa 
São João Paulo II ao continente europeu, já percorreu, desde o início deste ano, dez dioceses portuguesas, 
convidando os jovens portugueses a expressarem hoje a sua fé, alegria e comunhão em Jesus. Estará na 
nossa Paróquia de Pombal, no próximo dia 19 de Abril, terça-feira, na Igreja do Cardal, sendo recebida com 
um pequeno momento de oração, às 21h30. Ficará todo o dia seguinte e todos poderão rezar diante dela. Na 
Eucaristia das 18h30 de quarta-feira, dia 20, será feito o encerramento da passagem da Cruz, sendo levada, de 
seguida, para a Figueira da Foz.
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Misericórdia inspira Via Sacra
O Ano Santo da Misericórdia inspirou a Via Sacra que 
a comunidade de Pombal celebra e Sexta-Feira Santa. 
O caminho liga a Igreja do Cardal à Capela da Sra. 
de Belém e é acompanhado por centenas de cristãos, 
que celebram os 
últimos passos 
de Jesus Cristo 
até ao calvário. 
Na edição deste 
ano, foram lem-
bradas algumas 
mensagens do 
Papa Francis-
co para o Ano 
Santo da Miseri-
córdia. A Via Sacra é um momento de evocação dos 
passos da peregrinação de Deus com a humanidade, 
ao longo da História da Salvação e a aliança de amor 
que foi renovando com o homem. Porque Ele é “um 
Deus clemente e compassivo, paciente e rico em mi-
sericórdia” (Ex 34,6).

Escuteiros do Agrupamento de Pombal 
fazem Promessas

Cerca de vinte escuteiros do Agrupamento de Pombal 
fizeram as suas Promessas. Os escuteiros prometeram 
honrar a cor do lenço que receberam: amarelo, verde, 
azul e vermelho. A celebração das Promessas decor-
reu uma semana depois do domingo de Páscoa, ainda 
num período da grande alegria da certeza da ressurrei-
ção do Senhor. A Ressurreição é o centro da vida da 
nossa comunidade, referiu o nosso pároco, Pe. João 
Paulo, que presidiu à celebração. Cristo vivo é o centro 

da vida cris-
tã e é esta 
certeza que 
traz paz e 
serenidade à 
nossa vida. 
Neste dia, a 
comunidade 
recordou o 
episódio do 

aparecimento de Cristo ressuscitado aos apóstolos. 
Mas, Tomé não estava presente. Ainda triste por tudo 
o que aconteceu e sem querer sofrer uma nova desilu-
são, Tomé afirma que só acredita que Jesus está vivo 
se tocar nas chagas. Uma semana depois da primeira 
aparição, Jesus aparece novamente, com Tomé pre-
sente, e fala-lhe da sua descrença. De seguida, lem-
bra que, apesar de Tomé ter sido incrédulo, no futuro, 
muitos irão acreditar sem nunca terem visto. E os vinte 
escuteiros que celebraram as suas promessas são al-
guns desses fiéis a que Jesus se referia. Os escuteiros 
prometeram amar Jesus e honrar o Seu nome. No to-
tal, o Agrupamento conta agora com cinco novos lobi-
tos, que prometeram ser irmãos do resto da alcateia 
e ser mais amigos de Jesus, treze exploradores, um 
pioneiro e um caminheiro.

Catequizandos do Pinheirinho plantaram 
Medronheiros
O Centro de Catequese do Pinheirinho participou, no 
passado sábado, dia 2 de Abril, numa acção organiza-
da pela União 21 - Associação Juvenil, enquadrada na 
comemoração do Dia Mundial da Floresta. A iniciativa 
decorreu no campo de futebol da antiga Escola Primá-
ria de Vale da Cavadinha. Participaram 18 catequizan-
dos nesta 
in ic iat iva, 
tendo cada 
um deles 
p l a n t a d o 
um medro-
nheiro. Foi 
uma manhã 
d i ferente, 
fora do contexto da catequese, mas foi visível a alegria 
dos catequizandos ao participar nesta iniciativa.

Ultreia do MCC
“Que detalhe, Senhor, Tu tiveste comigo, quando me 
escolheste, quando chamaste, quando me disseste 
que eras meu amigo!... Foi desta forma que teve iní-
cio a Ultreia do Movimento do Cursos de Cristanda-
de em Pombal, no dia 8 de Abril, no Salão Paroquial. 
Depois de se Invocar o Espirito Santo, o coordenador 
Jaime Laim, da Paróquia do Alvorge, deu início aos 
trabalhos de grupo, dando algumas pistas para a refle-
xão e partilha. Cada um de nós sentiu o Senhor mais 
próximo e foram vários esses momentos em que Ele 
Se fez presente, nas pequenas coisas da nossa vida. 
Depois, ouvimos a Jesuína, inspirada na Carta de S. 
Paulo aos Romanos. Falou do que tem sido o seu 4º 
dia, dizendo que o Cursilho foi a tocha da fé que se 
acedeu na sua vida, acrescentando que um dos pon-
tos altos foi a descoberta da intimidade com o Senhor, 
junto ao Sacrário. A terminar afirmou: só cultivando a 
fé conseguimos ver Deus à nossa volta. Seguiram-se 
alguns ecos de outras pessoas, reforçando a ideia de 
que Deus, a quem muito pede, muito ama e que Jesus 
pede-nos que sejamos os Seus pés, as Suas mãos e a 
Sua boca, para podermos estar ao lado de quem pre-
cisa. O Pe. Fernando Carvalho, que presidiu à Ultreia, 
contextualizou os testemunhos apresentados, dizendo 
que, contagiados pelo amor de Deus, encontramos a 
paz que Deus nos transmite e que estamos reconcilia-
dos com o Pai pela entrega do Seu Filho na Cruz. Na 
Eucaristia, o Pe. Fernando salientou, da 1ª leitura, o 
facto de os Apóstolos afirmarem que a Igreja nascente 
não era fruto de uma obra humana, mas divina, porque 
a Igreja está alicerçada em Cristo. A Igreja é obra de 
Deus e nasce de Cristo crucificado e ressuscitado. Do 
Evangelho, sobre a multiplicação dos pães e dos pei-
xes, realçou uma ideia chave: é o Senhor Jesus que Se 
faz pão partido, pão distribuído. A Igreja vive esta mis-
são de fazer presente Cristo no mundo. Ressuscitou! 
Ressuscitou! Com esta afirmação jubilosa terminou a 
nossa Ultreia.

Helena Cabral
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Sete adultos baptizados na Vigília Pascal
Sete adultos da nossa Paróquia receberam os Sacra-
mentos do Baptismo, Confirmação e Eucaristia, duran-
te a celebração da Vigília Pascal. Os adultos (Tiago, 
Elisabete, Mariana, Marlene, Tatiana, Carlos e Vânia) 
fizeram um percurso de catecumenado com o catequis-

ta André Alves. 
Depois de pas-
sarem pelas 
várias fases, os 
sete catecúme-
nos receberam 
os três Sacra-
mentos da Ini-
ciação Cristã. 
Numa celebra-

ção bastante emotiva, os sete adultos manifestaram 
publicamente a sua disponibilidade para acompanhar 
a vida da comunidade que os acolheu como irmãos. Os 
baptismos decorreram durante a Vigília Pascal, ou a 
Grande Vigília. Trata-se da celebração mais importante 
do calendário litúrgico dos católicos. A vigília decorre 
durante as horas da escuridão e é marcada pela pri-
meira entoação, desde o início da Quaresma, do Gló-
ria e do Aleluia, uma característica litúrgica do Tempo 
Pascal. É aceso o Círio pascal, que irá permanecer na 
Igreja. A vela pascal lembrará a todos que Cristo é a 
“luz do mundo”. Depois do Círio ter sido aceso, o nosso 
sacerdote caminhou lentamente pela nave principal da 
igreja, até ao altar, acendendo as velas dos membros 
da comunidade presentes, que vão dissipando a es-
curidão. A Liturgia da Palavra, com várias leituras do 
Antigo Testamento, recorda os momentos históricos 
vividos pelo Povo de Deus. Durante a nossa celebra-
ção, o Pe. João Paulo lembrou que estas leituras mos-
tram que toda a história do povo se encaminhou para a 
Ressurreição de Jesus Cristo, para a nova aliança de 
Deus com a humanidade. E, afinal, Cristo ressuscitou 
por nós, novas testemunhas da Sua Ressurreição.

A Visita Pascal e a Alegria do Evangelho
Partindo das solenidades pascais, centro de toda a vida litúrgica e cristã, pudemos viver novamente, entre nós, 
a fecunda tradição das Visitas Pascais, que se realizaram durante a manhã do dia de Páscoa e no Domingo da 
Pascoela, nas aldeias e lugares, e, na segunda-feira de Páscoa, no centro da cidade. Esta memorável tradição 
consiste, precisamente, no envio, por parte da Igreja, de cristãos leigos comprometidos, que deverão levar às 
casas, às pessoas do nosso tempo e dos nossos lugares o alegre anúncio da Ressurreição de Jesus. Para isso, 
levam sempre a Cruz do Ressuscitado, sinal da Sua Paixão, anunciando a novidade da vitória da vida sobre a 
morte, realizada, de uma vez por todas, em Jesus de Nazaré e que se actualiza constantemente também no nos-
so quotidiano. É uma mensagem de vida que se transmite pela fé, pelo entusiasmo e pelo testemunho daqueles 
que vivem interiormente a vida do Ressuscitado. Esta mensagem é, a cada ano, recebida com ternura e devoção 
por todo o Povo de Deus, que se manifesta desde o acolhimento (com a gentil e significativa confecção de um 
tapete de verduras à porta das casas) até uma generosa recepção, abrindo os seus lares àqueles que, em nome 
de Cristo, vêm lhes trazer esta Boa Nova. Esta prática assume cada vez mais importância a nível eclesial, uma 
vez que é uma forma privilegiada de transmitir a Alegria do Evangelho aos homens e mulheres de hoje, bem 
como de se alcançar as periferias da nossa comunidade, como tem insistentemente recordado o nosso Papa 
Francisco. Assim, agradecemos ao Senhor pelo dom de nos visitar, a cada um de nós, batizados, nos nossos 
lares e corações, sobretudo neste Tempo Pascal, do mesmo modo que pedimos a graça de sermos testemunhas, 
verdadeiramente fiéis e entusiasmadas, da Sua gloriosa Ressurreição, a fim de que esta vida nova, também por 
nós e através de nós, chegue a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo.

André Alves

Crianças do 3º Ano recebem o Baptismo
Cinco crianças, que no próximo dia 24 de Abril rece-
bem a sua primeira comunhão, receberam o Baptis-
mo, no domingo passado. A celebração decorreu na 
Igreja Matriz e 
foi presidida 
pelo nosso 
Pároco. As 
cinco crianças 
frequentam o 
terceiro ano 
de catequese 
e foram orien-
tadas, na pre-
paração para receber este sacramento, pela catequista 
Edilene Alves. Os mais pequenos ouviram atentamente 
as explicações do Pe. João Paulo sobre a importância 
do Sacramento que as irá marcar para o resto da vida 
e lhes confere os “títulos” de sacerdotes, profetas e reis 
à maneira de Cristo e com Ele. A celebração do Bap-
tismo ocorreu no dia em que o Evangelho nos lembra 

a noite de pesca mal su-
cedida dos apóstolos. Mas 
sobre a manhã e depois de 
ouvirem as orientações do 
Senhor eles pescaram 153 
enormes peixes. Na mes-
ma hora, Jesus questiona 
Pedro sobre o seu amor 
por Ele. Pedro responde 
três vezes que o ama. Um 
número de perguntas que 
o entristece, pois reporta-o 
para a noite da prisão do 
mestre e a sua negação. 
Mas, é a Pedro que Jesus 

entrega as chaves da Sua Igreja. “Apascenta as mi-
nhas ovelhas”, diz o Senhor. Uma orientação que Pe-
dro seguiu até entregar a vida.
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Primeira leitura (Act. 13, 14.43-52)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até 
Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga 
e sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos 
judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, 
que nas suas conversas com eles os exortavam a 
perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-
se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. 
Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja 
e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e 
Barnabé declararam: «Era a vós que devia ser anunciada 
primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais 
e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para 
os gentios, pois assim nos mandou o Senhor: ‘Fiz de ti a 
luz das nações, para levares a salvação até aos confins da 
terra’». Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-
se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos 
os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé 
e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas 
os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais 
distintas e os homens principais da cidade, desencadearam 
uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-
nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos 
seus pés, seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos 
estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.

Comentário
Desde o princípio, os discípulos de Jesus compreenderam 
que o amor e os planos de salvação do «Bom Pastor» 
eram universais, abarcavam toda a humanidade. Por 
isso, S. Paulo volta-se, definitivamente, para os pagãos, 
no desejo de continuar a missão de Jesus. O Apóstolo 
estava, na verdade, convencido de que a Igreja tem de ser 
missionária. Tem de levar a todos os homens e a todos os 
povos sem distinções a salvação alcançada por Jesus.

Segunda leitura (Ap. 7, 9.14b-17)
Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, 
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos 
Anciãos tomou a palavra para me dizer: «Estes são os que 
vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e 
as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão 
diante do trono de Deus, servindo-O dia e noite no seu 
templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na 
sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou 
o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está no 
meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes 
da água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus 
olhos».

Comentário
Unido, pelo seu Baptismo, a Cristo, Bom Pastor, o cristão 
participa já do triunfo do Ressuscitado. O cristão, vivendo 
a fé recebida, trabalhando pela construção de um mundo 
melhor, prolonga, no tempo presente, esse mesmo triunfo. 
Contudo, o seu destino é mais glorioso, pois ultrapassa 
os horizontes do mundo. A vida do cristão, com efeito, é 
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Avisos Paroquiais
:: 18.Abr | Igreja do Cardal - Ensio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

:: 19.Abr | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 19.Abr | Igreja do Cardal - Acolhimento e Oração com 
a Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude (21h30)

:: 20.Abr | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

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

:: 23.Abr | Salão Paroquial - Encontro de Preparação da 
Primeira Counhão (10h30)

:: 23.Abr | Residência Paroquial - ITER (15h00)

:: 24.Abr | Salão Paroquial - 6º Encontro das 
Catequeses da Fé para o 6º ano (10h30)

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

:: 24.Abr | Sra. de Belém - Festa de S. Jorge - 
Celebração da Palavra (14h00)

:: 24.Abr | Ranha de Baixo - Festa de S. Jorge - Missa e 
Procissão (14h30)

:: 24.Abr | Pavilhão das Actividades Económicas - 
Primeira Comunhão (15h00)

uma caminhada para as águas vivas da vida eterna, para o 
Céu. Será aí que, finalmente, a grande família de Deus se 
reunirá, para viver no gozo pleno de Cristo Ressuscitado.

Leitura do Evangelho (Jo. 10, 27-30)
Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam 
a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-
Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer e 
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas 
deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada 
da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só».

Comentário
Aquele que, pela fé, aceitou a palavra de Jesus e aderiu à 
Sua Pessoa, fica unido a Ele. Na verdade, o Senhor Jesus 
estabelece com o Seu discípulo relações de profunda 
intimidade, caracterizadas por um conhecimento mútuo e 
uma amizade recíproca, que levam a uma comunhão de 
vida: Jesus comunica àquele que acredita n’Ele a Sua vida, 
a vida mesma de Deus, a vida que não morre.


