
Vou e voltarei
Jesus, em plena Última Ceia, fun-
dou a Sua comunidade e deu-lhe 
por estatuto o mandamento novo 
do amor. E prepara essa comuni-
dade para a Sua partida, dizendo-
lhe como poderá manter a sua 

relação com Ele e com o Pai. Jesus apresentou-Se 
como “o caminho” e convidou os discípulos a percorrer 
esse caminho – o da entrega ao homem, o do  serviço, 
o do amor total. É nesse caminho  que o homem se 
realiza. Trata-se do Homem Novo que Jesus veio criar 
ou instaurar. Trata-se de nos tornarmos homens novos 
à Sua imagem. A Igreja, nós, temos, pois, de percor-
rer esse caminho, para alcançar a plena maturidade 
do Homem Novo, do homem que desenvolveu ou pro-
curou desenvolver as suas possibilidades, do homem 
renovado e recriado para a Vida Eterna, a vida defini-
tiva. O final desse caminho é o amor radical, a solida-
riedade total com o homem e nele encontramos o Pai. 
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Para seguir esse caminho, é necessário amar Jesus e 
acolher a Sua Palavra. Que O ama e O escuta identi-
fica-se com Ele, vive como Ele na entrega aos irmãos, 
na oferta da vida pelos irmãos, em cada circunstância, 
em cada dia. Viver neste dinamismo é estar continu-
amente em comunhão com Jesus e com o Pai, que es-
tabelecem, assim, em nós, a Sua morada. Jesus vai 
para o Pai, mas não nos deixará sós. Ele e o Pai, que 
são Um, pelo Espírito estarão em nós, farão daquele 
que crê a Sua morada, numa nova intimidade, numa 
nova família. Jesus vai para o Pai, mas volta em cada 
momento, em cada gesto, em cada palavra, em cada 
situação, na vida daquele que acredita e ama. Para 
que possamos continuar a percorrer o caminho que é 
Jesus, o Pai enviará o Paráclito, o Espírito Santo, que 
ensinará e recordará tudo o que Jesus ensinou. No Es-
pírito, Jesus ficará para sempre connosco. Não deixe-
mos, então, de percorrer o caminho da Vida, porque, 
na verdade, Cristo sempre o percorre connosco.

de compartilhar entre si a vivência da espiritualidade. 
Desde o início do ano, a Cruz já percorreu dez dio-
ceses do País, com o objectivo de convidar os jovens 
portugueses a expressarem a sua fé de modo criativo 
e arrojado, com alegria e em comunhão com Jesus 

Cristo. Recorde-se que as 
próximas Jornadas Mundiais 
da Juventude são no final do 
próximo mês de Julho. O en-
contro com o Papa Francisco 
será em Cracóvia, na Polónia. 
Pombal estará representado 
por um grupo de cinco jovens, 
com o estagiário Rodolfo. Os 
jovens admitiram, aquando da 
passagem da Cruz pela Igreja 

do Cardal, que os espera uma grande aventura. Para 
estes, a aproximação ao Papa é um estímulo muito 
grande, uma experiência marcante, porque irão passar 
vários dias em clima de festa mas em oração perma-
nente. Dizia João Paulo II: “a esperança de um mundo 
melhor está numa juventude sadia, com valores, re-
sponsável e, acima de tudo, voltada para Deus e para 
o próximo.” Que assim possa ser, sempre.

A Cruz Missionária das Jornadas Mundiais da Juven-
tude passou por Pombal, nos passados dias 19 e 20 
de Abril. A Cruz percorreu diferentes regiões pastorais 
como símbolo de testemunho e alegria entre os jovens. 
A sua passagem por Pombal ficou marcada por uma 
recepção calorosa de alguns 
paroquianos. A Cruz perman-
eceu na Igreja do Cardal du-
rante um dia e seguiu para a 
Figueira da Foz. Durante a cel-
ebração de boas vindas, o Pe. 
Diniz, o sacerdote que acom-
panhou a viagem da Cruz Mis-
sionária até Pombal, lembrou 
como é bom perceber na cruz 
o amor de Deus. “Não tenhais 
medo”, disse e acrescentou que “cada um de nós está 
presente na cruz missionária”. A Cruz Missionária das 
Jornadas da Juventude foi entregue pelo Papa João 
Paulo II ao continente europeu. As Jornadas tiveram 
origem com João Paulo II, em 1985. Com a duração de 
uma semana, reúne milhares de jovens que se encon-
tram para celebrar a fé e construir pontes de amizade 
e esperança entre continentes, povos e culturas, além 
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Ajudar a Ucrânia
A Igreja Católica em Portugal associou-se, nas Mis-
sas dominicais da semana passada, a uma coleta in-
ternacional a favor das vítimas da guerra na Ucrânia, 
convocada pelo Papa Francisco. Pombal também se 
associou a esta coleta através de várias ofertas que 
foram recolhidas, durante as Eucaristias do fim-de-
semana passado. Em entrevista à Agência Ecclesia, 
o coordenador da Capelania Nacional dos Imigrantes 
Ucranianos de Rito Bizantino destaca um gesto que 
mostra que os católicos portugueses e a Igreja em ge-
ral “não esquecem os seus irmãos”. O conflito na Ucrâ-
nia arrasta-se desde Novembro de 2014, em particular 
no leste do País, colocando em confronto grupos se-
paratistas pró-russos e as forças de Kiev pelo controlo 
de território. Desde a queda de Viktor Ianukovitch, que 
tinha decidido renunciar a um acordo comercial com a 
União Europeia, a população da península da Crimeia 
optou pela secessão com a Ucrânia e outras regiões 
têm manifestado a mesma pretensão. O conflito já terá 
causado mais de 8 mil mortos e 16 mil feridos e, se-
gundo a Cáritas Internacional, provocou, pelo menos, 
um milhão de desalojados e deixou um número ainda 
maior de pessoas sem acesso a uma alimentação con-
digna, 300 mil das quais necessitam de ajuda imediata. 
O Papa renovou, na semana passada, no Vaticano, o 
seu apelo à generosidade dos católicos na coleta es-
pecial em favor da população da Ucrânia. “A população 
da Ucrânia sofre há muito tempo com as consequên-
cias de um conflito armado, esquecido por muitos. 
Como sabeis, convidei a Igreja na Europa a apoiar a 
iniciativa que lancei para ir ao encontro desta tragédia 
humana”, disse Francisco, durante a audiência pública 
semanal que decorreu na Praça de São Pedro.

Agencia Ecclesia

Catequese da Fé
No passado dia 24 de Abril, a Paróquia de Pombal le-
vou a efeito a sexta e última Catequese da Fé deste 
ano Pastoral, subordinada ao tema “Sobre esta pedra 
edificarei a minha Igreja”. Ao longo destas catequeses, 
os catequisandos foram sendo preparados para sabe-
rem assumir o seu compromisso, quando professa-
rem publicamente a sua fé. Estas catequeses tiveram 
como objectivo levar os nossos adolescentes a tomar 
maior conhecimento sobre as verdades da fé - o Cre-
do. Este percurso foi bastante positivo, quer para os 

catequisandos 
quer para nós, 
c a t e q u i s t a s , 
que aceitámos 
este desafio da 
Diocese. Nesta 
última sessão, 
foi abordada a 

última parte do Credo: “Creio na Igreja, Una, Santa, 
Católica e Apostólica. Professo um só baptismo para 
a remissão dos pecados. Espero a Ressurreição dos 
mortos e a vida do mundo que há-de vir.” Foi desperto 
neles a consciência de que todo o baptizado é Igre-
ja e que fazemos parte de um mesmo corpo que tem 
como cabeça Jesus Cristo, ficando conscientes que, 
através do sacramento da reconciliação, nos é con-
cedido o perdão, através dos sacerdotes, que são os 
instrumentos de que se serve Cristo para apagar todos 
os nossos pecados. Ao dizermos “Ámen”, estamos a 
concordar com aquilo que dissemos, estamos a com-
prometermo-nos com aquilo que afirmamos. Assim, os 
nossos catequisandos estão a crescer na sua fé e pre-
parados para a professar. Parabéns pela tua coragem 
e não desistas da tua caminhada!

Helena Cabral

Passeio do MCC da Diocese de Coimbra
O Movimento dos Cursos de Cristandade da Diocese 
de Coimbra levou a efeito, no dia 25 de Abril, o seu 
passeio anual. Neste ano, fomos até a Aguiar da Beira, 
visitar o Santuário da Senho-
ra da Lapa. Diz a lenda que 
uma pastorinha de 12 anos, 
que era muda de nascença, 
introduzindo-se por entre as 
fendas das rochas encima-
das pela grande lapa, aí en-
controu uma imagem da Vir-
gem, que ali teria sido escon-
dida há algumas centenas de 
anos por umas religiosas que 
fugiam a uma perseguição. A 
grande devoção que a meni-
na dedicou à Virgem trouxe-
lhe o dom da fala. Os primei-
ros devotos prepararam uma gruta debaixo da lapa, 
onde colocaram a Virgem, construindo ao lado uma 
pequena ermida. Este santuário foi confiado aos pa-
dres da Companhia de Jesus, sendo construído, mais 

tarde, o “Colégio da Lapa”, contíguo ao Santuário. A 
Senhora da Lapa, em Portugal e Santiago de Compos-
tela, na Espanha, chegaram a ser, em tempos, os dois 

Santuários mais importantes 
da Península Ibérica. Depois 
da visita e da celebração da 
Eucaristia, presidida pelo 
Pe. Orlando Henriques e 
concelebrada pelo Pe. Sertó-
rio, seguiu-se o almoço, em 
Sernancelhe. Continuamos 
para Trancoso e Celorico da 
Beira, para a prova do belo 
queijinho. O almoço foi um 
tempo onde demonstramos a 
alegria que sentimos em ser-
mos cristãos. Foi com grande 
entusiasmo que cantamos o 

nosso hino e outras cantigas, deixando as pessoas à 
nossa volta felizes também. Foi um dia vivido na ale-
gria, na amizade e na fraternidade.

Helena Cabral
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COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS

Crianças da Paróquia celebram
Primeira Comunhão
No passado domingo, dia 24 de Abril, 107 crianças da 
nossa Paróquia celebraram a Festa da Primeira Co-
munhão, receberam o Corpo de Cristo em comunida-
de. Jesus disse “Eu sou o pão vivo, o que desceu do 
Céu: se alguém comer deste pão, viverá eternamente; 
e o pão que Eu hei-de dar é a Minha carne, pela vida 
do mundo.” Jesus é o Pão do Céu. Quando comun-
gamos, Ele vem ao nosso coração. “Comunhão” quer 
dizer uma união muito grande com Jesus e com todas 
as pessoas, uma união de todo o coração. E é assim 
que temos que procurar viver, com um grande coração 
capaz de amar e receber Jesus. No Evangelho ouvi-
mos: “amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. 

Jesus só nos pede uma coisa: que amemos. Este amor 
de que Jesus fala é o amor que acolhe, que se faz 
serviço, que  respeita  a dignidade  e a liberdade do 
outro, que não discrimina nem marginaliza, que se faz 
dom total (até à morte), para que o outro tenha mais 
vida e vida em abundância. “Nisto conhecerão todos 
que sois Meus discípulos”. O amor é sempre portador 
de novidade, mas, em Jesus, este amor, antes de ser 
pedido, é dado. Ele ama sempre primeiro, sem guardar 
nada para Si, Ele ofereceu primeiro a Sua vida. Todos 
temos o desejo de ser felizes e Deus oferece-nos tudo 
na Eucaristia. A Missa é importante, porque aprende-
mos com Jesus e garante-nos que Ele está Vivo, no 
Pão e no Vinho, para todos aqueles que O quiserem 
receber.

Isabel Jorge

Preparação para a receber Jesus
pela primeira vez

Receber o corpo de Jesus pela primeira vez é uma ex-
periência inesquecível que exige alguma preparação 
e concentração. E foi isso que aconteceu no passado 
sábado. As 107 crianças da Paróquia a frequentarem 
o 3º ano da Catequese prepararam-se para receber o 
Corpo do Senhor. A preparação foi orientada pela Co-

ordenadora do 1º Sector, Isabel Jorge, em colaboração 
com as catequistas das crianças que celebraram a Pri-
meira Comunhão no domingo. Durante uma hora, as 
crianças recordaram a Última Ceia de Cristo, momento 
em que Jesus instituiu a Eucaristia e deixou o Seu Cor-
po, para nos dar força e coragem para ultrapassar as 
dificuldades da vida e perceber melhor o mistério da 
fé que nos permite viver eternamente. “Eu sou o Pão 
vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão vive-
rá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha 

carne que Eu darei pela vida ao mundo” (Jo. 6, 51). De-
pois de ouvirem as explicações da catequista, os cate-
quizandos foram interrogados com algumas questões, 
às quais responderam prontamente, e prometeram ser 
um sacrário do Senhor, fazendo o bem e respeitando 
os irmãos.
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Primeira leitura (Act. 15, 1-2.22-29)
Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia 
ensinavam aos irmãos de Antioquia: «Se não receberdes a 
circuncisão, segundo a Lei de Moisés, não podereis salvar-
vos». Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa 
que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram 
que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a 
Jerusalém, para tratarem dessa questão com os Apóstolos 
e os anciãos. Os Apóstolos e os anciãos, de acordo com 
toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-
los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem 
chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre 
os irmãos. Mandaram por eles esta carta: «Os Apóstolos e 
os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem 
pagã residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo 
sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos 
vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as 
suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher 
delegados para vo-los enviarmos, juntamente com os 
nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram 
a sua vida pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por 
isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão 
de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós 
decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além 
destas que são indispensáveis: abster-vos da carne 
imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e 
das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. 
Adeus».

Segunda leitura (Ap. 21, 10-14.22-23)
Um Anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta 
montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que 
descia do Céu, da presença de Deus, resplandecente da 
glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra 
preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha 
uma grande e alta muralha, com doze portas e, junto delas, 
doze Anjos; tinha também nomes gravados, os nomes das 
doze tribos dos filhos de Israel: três portas a nascente, três 
portas ao norte, três portas ao sul e três portas a poente. 
A muralha da cidade tinha na base doze reforços salientes 
e neles doze nomes: os dos doze Apóstolos do Cordeiro. 
Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é 
o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. A cidade não 
precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus 
a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro.

Leitura do Evangelho (Jo. 14, 23-29)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem 
Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará; Nós 
viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me 
não ama não guarda a minha palavra. Ora a palavra que 
ouvis não é minha, mas do Pai que Me enviou. Disse-vos 
estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, 
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos 
ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que Eu 
vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la 
dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide 
o vosso coração. Ouvistes que Eu vos disse: Vou partir, 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 01.Mai | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

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

:: 03.Mai | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 04.Mai | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 05.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h00)

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

:: 05.Mai | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 5º ano (21h30)

:: 05.Mai | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h30)

:: 06.Mai | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 07.Mai | Igreja do Cardal - Encontro de Formação 
Arciprestal Conselhos Económicos e Comissões de 
Capela com o Vigário Geral (09h30)

:: 07.Mai | Expocentro - Encontro de Preparação para a 
Profissão de Fé (15h00)

:: 07.Mai | Igreja do Cardal - Celebração Penitencial 
com Confissões para Crismandos e Padrinhos (16h30)

:: 07.Mai | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 07.Mai | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 07.Mai | Igreja do Cardal - Reunião de Crismandos, 
Pais e Padrinhos (21h00)

:: 08.Mai | Mendes - Festa da Ascensão - Missa e 
Procissão (14h00)

:: 08.Mai | Expocentro - Profissão de Fé (21h30)

:: 08.Mai | Igreja de S. Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

mas voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, ficaríeis 
contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do 
que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, 
quando acontecer, acrediteis».


