
Discípulo pelo amor
Entregar a vida por amor significa 
viver para sempre. É isto que o 
Senhor nos mostra e comunica 
com a Sua Paixão, Morte e Res-
surreição. E é isto que nos faz 
entender verdadeiramente o que 

significa ser Seu discípulo. Acreditar na Cruz de Cristo 
faz-nos ser destemidos na oferta da vida por amor. E 
foi por amor que tudo aconteceu na vida de Cristo; e 
há-de acontecer na nossa. Já sabemos: quanto me-
nos amamos, menos somos capazes de entregar a 
vida e confiar, mais infelizes; quanto mais amamos, 
mais ajustados, mais confiantes, mais livres, mais dis-
poníveis, mais comprometidos, mais felizes. Por ve-
zes, teimamos em esquecê-lo, em ceder aos caprichos 
e às facilidades que nos impedem de viver livres e de 
amar verdadeiramente. Tudo se complica e, às vezes 
(ou quase sempre!), de uma forma progressiva e ga-
lopante, retirando-nos toda a paz e consumindo-nos 
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toda a alegria. Jesus mostrou-nos, em Si mesmo, o 
fim, a morte das estruturas de pecado e de não vida. 
E, com essa morte, mostrou-nos a vida nova, a ver-
dadeira vida que nos interessa construir, porque fica 
para sempre. Tudo isto, porque “passou pelo mundo 
fazendo o bem” (Act. 10, 38) e porque só soube amar. 
E é isto que nos propõe, como estilo de vida, assumido 
até às entranhas da nossa identidade, para podermos 
viver para sempre e com Ele glorificados. Se não so-
mos capazes de entregar a vida, de mudar os nossos 
critérios e zombamos ou desconsideramos quem o faz, 
então significa que, na verdade, não amamos. E quem 
não ama nunca poderá compreender a vida e, muito 
menos, acreditar em Jesus Cristo, já que a Sua lingua-
gem é a do amor acima de tudo e fundamentando tudo. 
Ser discípulo de Jesus implica assumir esta linguagem 
interiormente e vivê-la na exterioridade, no mundo, 
com os outros. E passa por anunciar estas verdades, 
ser missionário dessa vida nova, desse amor.

fazer, para partilhar com Ele a alegria eterna no Reino 
dos Céus. Bem-aventurados os mansos...; os puros de 
coração; os perseguidos por amor da justiça... A nossa 
vida é um convite permanente a amar a Deus e aos 

irmãos, de coração sincero 
e generoso, tornando-nos 
verdadeiros discípulos de 
Jesus. Não esqueçamos 
que aqueles que, durante a 
sua vida, seguirem o código 
da Vida de Jesus, anun-
ciado na montanha, esses 
podem ter a certeza de que 
começarão já a saborear 
a felicidade e a gozarão 
depois, sem fim, na pleni-
tude do Reino. Depois de 
todos estes momentos, em 
que recebemos os ensina-

mentos maravilhosos que Cristo nos dá, juntámo-nos 
todos, para um lanche partilhado, onde aproveitamos 
para cantar os parabéns à catequista Anabela por mais 
um aniversário.

João Simões

No passado dia 9 de abril, a catequese celebrou a 
Festa das Bem-Aventuranças. O encontro decorreu 
no Casal Fernão João. Durante toda a tarde, os gru-
pos de catequese da cidade, Arroteia, Casal Fernão 
João, Santorum e Vicentes 
juntaram-se na Capela do 
Casal Fernão João, para 
meditarem, conversarem 
e compreenderem melhor 
as Bem-Aventuranças. Ao 
cair da tarde e após alguns 
momentos de partilha de 
conclusões, reunimo-nos 
todos em celebração. O es-
tagiário Rodolfo apresentou 
as Bem-Aventuranças em 
modo de desafio, para que 
todos nós as coloquemos 
em prática e não as deixe-
mos apenas na pagela, que o mesmo entregou, no final, 
aos vários catequizandos, mas, sim, as guardemos no 
nosso coração, tornando-as, todos os dias, uma reali-
dade. As Bem-aventuranças são a forma perfeita que 
Jesus encontrou para falar do que temos de ser e de 
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Bispo de Coimbra na Apresentação do 
Livro da Santa Casa da Misericórdia
O Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, participou na 
cerimónia de apresentação do livro “História da Santa 
Casa da Misericórdia de Pombal” (1626 – 1910), de 
Ricardo Pessa de Oliveira. A obra, que descreve a his-
tória da instituição, foi apresentada, no fim-de-semana 
passado, e fazia parte dos desafios da actual mesa ad-
ministrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, 
cujo provedor é Joaquim Guardado. “Considero que a 
publicação deste livro é um marco no mandato desta 
mesa administrativa e uma referência na vida da Mise-
ricórdia de Pombal”, admitiu o provedor. O livro des-
creve a vida da Instituição, desde a sua criação até ao 
início do século passado. O trabalho encontra-se estru-
turado em seis partes, correspondentes a outros tantos 
capítulos. O primeiro debruça-se sobre as normas. No 
segundo, são estudados os homens da instituição. No 
terceiro, são analisadas as receitas e as despesas da 
confraria. No quarto, são estudadas as celebrações e 
locais de culto. O quinto visa estudar a acção assisten-
cial da Misericórdia e, por fim, o sexto e último propõe 
analisar assalariados da confraria.

Recolha de Alimentos da Conferência de 
S. Vicente de Paulo de Pombal

Decorreu, nos dias 19 e 20 de Março de 2016, mais 
uma recolha de alimentos a favor da Conferência S. 
Vicente de Paulo de Pombal. Apesar do mau tempo 
verificado e de 
a chuva não ter 
dado tréguas, o 
sol brilhou em 
muitos cora-
ções, permitindo 
que, pelas mãos 
de muitos e mui-
tos voluntários, 
tenha passado 
o que de melhor 
esse sol trouxe. Mais uma vez, a Conferência de Pom-
bal se pode congratular por uma recolha muito rica, 
tendo todos os que contribuíram percebido e sensibi-
lizado, a que agradecemos, desde já. Quem precisa, 
precisa de todos os géneros alimentícios e não só de 
alguns em particular. Queremos então agradecer: aos 
que, de bom grado, contribuíram com alguns bens, 
preciosa ajuda sem a qual esta Conferência não pode 
ajudar quem mais precisa; aos que, com a sua dispo-
nibilidade, o seu sorriso e a sua ajuda preciosa, foram 
o rosto da Conferência de Pombal nestes dias; nestes 
se incluem a Catequese de Pombal, os crismandos e 

alguns adolescen-
tes que estão na 
caminhada para 
o Crisma; à Ca-
tequese da Pa-
róquia da Abiul e 
aos jovens e ado-
lescentes do Cris-
ma de Vila Cã; 
aos voluntários 
anónimos que se 

quiseram juntar a esta causa; aos supermercados da 
Cidade, que permitiram a permanência da “Conferên-
cia”. Mais uma vez, em nome da Conferência de Pom-
bal, o nosso bem haja a todos.

Helena Maximino

Festa dos Jovens no Casal Fernão João
O Casal Fernão João recebe, no próximo fim-de-sema-
na, a tradicional Festa dos Jovens, em honra de Nos-
sa Senhora de Fátima. A festa tem início no sábado à 
tarde, com música e febras assadas. Com a chegada 
da noite, pelas 21h30, realiza-se o baile popular, com 
André Cardoso, e, já depois da uma da manhã, chega 
o DJ Alex, que irá animar o resto da noite. A manhã de 
domingo irá acordar com o som dos gaiteiros. Depois 
do almoço, pelas 14h00, celebra-se a Eucaristia em 
honra de Nossa Senhora de Fátima, seguida de Pro-
cissão. A tarde continua animada, com as actuações 
do Rancho Folclórico do Reguengo, seguida do baile, 
com Bruno Pirikito. A festa termina com a actuação do 
grupo Jovisom.

Festa da Vida da Paróquia de Pombal
Decorreu, no pas-
sado sábado, dia 
16 de Abril, a Festa 
da Vida da Paró-
quia de Pombal. 
Desta vez, a festa 
decorreu nas ins-
talações contíguas 
à Capela dos Vi-
centes e na pró-
pria Capela dos Vicentes. A nossa festa contou com a 
participação, além do 8º Ano do Centro de Catequese 
dos Vicentes, como anfitrião, do 8º Ano do Centro de 
Catequese dos Crespos, de Santorum e com os gru-
pos de catequese do 8º ano de Pombal cidade. Além 
dos catequizandos, pudemos contar com a presença 
de alguns pais, que, de bom grado, participaram em 
algumas atividades organizadas para o efeito, como 
o acolhimento com a participação de alguns membros 
do “Grupo Passo a Passo”, catequistas principais e/ou 
coadjutores. Os ateliers versavam sobre temas actu-
ais (“Misericórdia”, “Diálogo”, “A vida como um dom”, 
“Criação e Natureza”, “Jesus o Salvador do mundo”, 
“O tempo de Jesus” e “Vaidade, egoísmo ódio”, para os 
quais algumas mães fizeram também parte dos grupos 
de trabalho. E ainda e mais importante, a celebração, 
que não sendo uma Eucaristia ou uma Celebração da 
Palavra, focou também alguns pontos importantes da 
nossa vivência de cristão, como sendo a Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, bem como a vida de um cris-
tão não ser mais que a peregrinação para a casa do 
Pai. Terminou, este momento, com a entrega da cruz 
a cada adolescente, símbolo máximo da vida para um 
cristão.

Helena Maximino
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Vigília de Oração pelas Vocações
A Paróquia de Pombal associou-se à Semana de Ora-
ção pelas Vocações, que encerrou no domingo dia do 
Bom Pastor. Durante uma semana, mais de setenta 
pessoas asseguraram uma corrente de oração diária 
e permanente. O mo-
mento alto desta se-
mana ocorreu no dia 
12, com a Vigília de 
Oração pelas Voca-
ções, e teve como fio 
condutor a mensagem 
do Papa: “A Igreja, 
mãe das vocações”. A celebração, presidida pelo es-
tagiário Rodolfo Albuquerque, foi rica em momentos 
de oração. A vigília foi dividida em três momentos. No 
primeiro momento, os presentes tomaram consciência 
que a vocação nasce de comunidades vivas, identifica-

das com o dina-
mismo da graça 
baptismal. Diz-
nos o Papa que 
“o chamamento 
de Deus acon-

tece através da mediação comunitária”. Num segun-
do momento, a comunidade percebeu que a vocação 
é sustentada pela Igreja. O Papa quer que a Igreja, 
em cada comunidade, seja, a exemplo de Maria, seio 
materno que acolhe e cuida das vocações. “A materni-
dade da Igreja exprime-se através da oração perseve-
rante pelas vocações e da acção educativa e de acom-
panhamento daqueles que sentem o chamamento de 
Deus”. A comunidade 
de Pombal conta, ac-
tualmente, com cinco 
jovens a frequentar 
o Pré-Seminário. Os 
jovens estiveram pre-
sentes na vigília e 
são assíduos nas suas orações. O último momento da 
vigília despertou-nos para o facto de que somos teste-
munhas da vida cristã. Devemos sentir que a falta de 
vocações também é uma culpa nossa, pela nossa falta 
de testemunho. Aceitemos o desafio de vivermos, de 
modo particular, as obras da misericórdia.

O Ministério do Leitor
Os leitores do Arciprestado de Pom-
bal participaram numa formação 
cujo tema incidiu na perspectiva 
histórica do Ministério do Leitor. O 
encontro realizou-se no Salão Pa-
roquial e reuniu alguns leitores de 
várias paróquias, que, durante uma 
hora e meia, ouviram atentamente 
as primeiras referências ao Ministério do Leitor. O for-
mador, Daniel Mendes, actual estagiário com o Pe. No-
gueira, destacou “O Livro do Leitor” e os primeiros dois 
capítulos, que fazem a introdução histórica do ministé-
rio. A vida do leitor não foi fácil durante muitos séculos. 
No entanto, o ministério era considerado de grande 
importância durante os primeiros séculos da Igreja. 
Um dos primeiros testemunhos que temos é do próprio 
Jesus, quando lê uma passagem de Isaías. Mais tar-
de, Santo Justino (entre 150 e 160 d.C.) faz referência 
à leitura das memórias dos Apóstolos. Sessenta anos 
depois, o leitor conservava ainda, em Roma, a pleni-

tude das suas 
funções litúr-
gicas. Mas, a 
impor tânc ia 
deste ministro 
litúrgico co-
meça apagar-
se lentamen-
te. No séc. VI, 
em Roma, o 

eclipse do Ministério do Leitor já era evidente. Santo 
Agostinho (354-430 d.C.) ainda atesta que competia 
ao leitor entoar o salmo. A última função própria do 
leitor, antes do seu completo obscurecimento parece 
ter sido entoar o Aleluia antes do Evangelho. Na re-
forma litúrgica do século VI, o leitor ficou desprovido 
de qualquer função. Com o Concílio Vaticano II, o Mi-
nistério do Leitor é restaurado. Hoje, este ministério é 
extremamente importante, porque a Palavra de Deus 
faz parte integrante e é essencial à vida da Igreja. Pela 
sua proclamação, Cristo torna-Se presente. Na prática, 
o leitor é o servidor da Palavra. Temas interessantes 
que enriqueceram os leitores presentes na formação 
arciprestal, na passada sexta-feira, dia 15 de abril.

Escola Paroquial de Pais do 6º Ano
A partir da necessidade que os Bispos portugueses 
sentiram em ajudar os pais a educar os seus filhos na 
fé e dando continuidade a este projecto, a Paróquia 
de Pombal levou a efeito mais uma sessão da Escola 
Paroquial de Pais, do 6º ano, no dia 14 e Abril, tendo 
como tema “ O Triunfo do Reino de Deus”. Foi no diálo-
go com os pais que confrontamos que, na nossa vida, 
há momentos de fracasso, desânimo e desencantos. 
Apesar das frustrações, fracassos e limitações, temos 
sempre um “filão” que nos ajuda a gerir estes momen-
tos das nossas vidas. Dentro da nossa fragilidade po-
demos tirar uma lição de vida. É por aqui que procura-
mos ajudar os catequizandos, para que eles entendam 

que, à luz da fé, é possível curar estes momentos de 
fracasso e desalento, tomando consciência que, para 
tal, temos de ser dóceis ao Espirito Santo. Salientou-se 
que os discípulos de Jesus, frustrados e desanimados 
após a Sua morte, também eles sentiram o desânimo 
e a prostração pela condenação de Jesus. Quando O 
reencontraram vivo, sentem-se completamente trans-
formados e partem a anunciar o Evangelho do Reino 
com grande coragem, ardor e alegria. Também nós, 
hoje, somos convidados a levar, para a nossa vida, a 
alegria deste Deus morto e ressuscitado, por amor. Ao 
terminar, pedimos ao Senhor que nos ensine a ler, na 
nossa vida, os sinais da Sua presença e do Seu amor.

Helena Cabral
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Primeira leitura (Act. 14, 21b-27)
Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio 
e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos 
e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, «porque 
– diziam eles – temos de sofrer muitas tribulações para 
entrarmos no reino de Deus». Estabeleceram anciãos em 
cada Igreja, depois de terem feito orações acompanhadas 
de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem 
tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e 
chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra em 
Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram para 
Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de 
Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, 
convocaram a Igreja, contaram tudo o que Deus fizera com 
eles e como abrira aos gentios a porta da fé.

Comentário
Terminada a primeira viagem missionária, através do 
sudoeste da Ásia menor, Paulo regressa a Antioquia, 
visitando, pelo caminho, as comunidades nascidas do seu 
trabalho, sob a acção do Espírito Santo. Como o anúncio 
da salvação lhes havia sido já dirigido, o Apóstolo, sem 
deixar de pregar a palavra, preocupa-se, sobretudo, em 
consolidar as jovens comunidades, preparando-as para 
suportarem as tribulações. Ao mesmo tempo, S. Paulo 
organiza hierarquicamente a Igreja, pondo à sua frente os 
anciãos (presbíteros) escolhidos, não pela comunidade, 
como se fazia entre os judeus dispersos no mundo 
pagão, mas directamente por ele. Assim se manifestava a 
colegialidade. Assim se asseguravam as relações entre a 
Igreja local e a universal..

Segunda leitura (Ap. 21, 1-5a)
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o 
primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e 
o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do Céu, da presença de Deus, bela 
como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi 
uma voz forte que dizia: «Eis a morada de Deus com os 
homens. Deus habitará com os homens: eles serão o seu 
povo e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele 
enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais 
haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque 
o mundo antigo desapareceu». Disse então Aquele que 
estava sentado no trono: «Vou renovar todas as coisas». 

Comentário
A Ressurreição de Jesus não eliminou, totalmente, o mal, 
que continua a estar presente na nossa vida. Contudo, a 
humanidade conhecerá, um dia, em Cristo, a vitória plena 
e definitiva sobre o mal. O fim dos tempos, com efeito, não 
será uma destruição, mas uma transformação. Nesse dia 
das núpcias definitivas com o Seu Criador, a humanidade 
resplandecerá com a mesma juventude de Deus. O próprio 
mundo material, enobrecido pelo trabalho do homem, será 
transformado. Será então que a obra da nova criação, 
iniciada na manhã de Páscoa, atingirá a sua plenitude 
e Jesus entregará ao Pai os homens, chamados para a 
glória eterna, em Cristo (I Ped. 5, 10).

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 25.Abr | Retiro dos Crismandos e Neófitos adultos

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

:: 28.Abr | Salão Paroquial - 6º Encontro das 
Catequeses da Fé para o 4º Ano (21h00)

:: 28.Abr | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 30.Abr-01.Mai | Salão Paroquial - CPM (21h00)

:: 30.Abr | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 01.Mai | Valdeira - Festa de N. Sra. dos Milagres - 
Missa e Procissão (11h00)

:: 01.Mai | Casal F. João - Festa de N. Sra. de Fátima - 
Missa e Procissão (14h00)

:: 01.Mai | Pinheirinho - Festa de S. Jorge - Missa 
(14h00)

:: 01.Mai | Igreja do Cardal - Oração COmunitária de 
Intercessão (20h00)

Leitura do Evangelho (Jo. 13, 31-33a.34-35)
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus 
foi glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, Deus 
também O glorificará em Si mesmo e glorificá-l’O-á sem 
demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou 
convosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis 
uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também 
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus 
discípulos: se vos amardes uns aos outros».

Comentário
Aos discípulos, que não podem ainda segui-l’O na Sua 
glória, Jesus entrega-lhes, como Seu testamento espiritual, 
o mandamento novo: amar os homens, nossos irmãos, 
como Ele os amou, até ao amor do inimigo, até ao dom 
da vida, até às últimas consequências. Este amor não é 
uma simples norma legal. É uma espécie de instituição 
«sacramental», pela qual se assegura, continuamente a 
presença de Jesus no meio de nós. Vivido em realidade, é 
o mesmo amor do Pai, encarnado em Jesus, que através 
de nós se comunica aos homens. É este amor que torna a 
Igreja, esta «nova» comunidade de Deus com os homens, 
uma comunidade distinta de todas as comunidades 
humanas e um sinal do «mundo novo», onde só se fala 
uma linguagem – a do amor.


