
As coisas futuras
Celebramos a Ascensão do Sen-
hor. Ela fala-nos das “coisas fu-
turas”, de uma nova ordem para 
a nossa vida. Cristo sobe para 
o Pai, de onde está connosco, 
e deixa-nos uma Identidade e a 

Missão. Esta nova ordem radica na Sua Morte e Res-
surreição, uma nova ordem para a minha vida, uma 
nova esperança, um novo caminho, uma nova humani-
dade em mim. Temos tanto a agradecer a Jesus! Ele 
renova todas as coisas e dá um sentido novo a tudo. 
E nós não podemos deixar de nos abrir e de estar 
atentos a esta novidade permanente, na nossa vida, 
que é Cristo, pela acção do Espírito Santo, que vem 
aí... Caminhemos sempre na verdade, na pureza e no 
amor. E rezemos: “Senhor, eu quero conhecer a Tua 
verdade, essa verdade plena que és Tu, que é a salva-
ção e a glória. Eu quero conhecer como Tu conheces, 
deixar que a minha verdade seja a Tua, sempre ilumi-

Jovens rezam o Terço no Mês de Maio
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nada pelo amor. Envia sobre mim o Teu Espírito. Vem, 
Espírito de Amor e Verdade do Pai e do Filho. Abre-
me à Tua sabedoria, para que eu veja, compreenda, 
aprenda e caminhe para a Tua verdade”. Ele é o Espíri-
to de verdade, que conduz à plenitude, fazendo com-
preender a personalidade misteriosa de Cristo: como 
Cristo cumpriu as Escrituras, qual o sentido das Suas 
palavras, dos Seus gestos, dos Seus “sinais”, tudo o 
que os discípulos não tinham compreendido antes. As-
sim, o Espírito dará testemunho e confundirá a incredu-
lidade do mundo. Ele glorificará Jesus, manifestando 
as riquezas do Seu mistério. O próprio Jesus glorifica 
o Pai. A revelação é perfeitamente una. Ela origina-se 
no Pai e tem a sua realização no Filho, terminando no 
Espírito, para glória do Filho e do Pai. Jesus sobe aos 
céus, para glória do Pai, e faz-nos participar nessa As-
censão pelo Espírito que nos vai enviar e que nos fará 
conhecer todas as coisas, revelar perfeitamente o que 
nos ensinou. Contemplemos e recebamos.

mer, chorar e de se flagelar, implorando a Deus que 
tivesse pena de sua própria glória calcada aos pés dos 
hereges. Em consequência de tamanho ardor e esforço, 
acaba por cair de cansaço, até que Maria Santíssima 
lhe aparece e trava uma conversa com ele, explican-
do-lhe que a sua devoção salvou o povo da he-resia. 
Quando regressou, S. Domingos contou o que se tinha 
passado e procurou estimular uma nova devoção ao 
Santo Rosário 
e torná-la con-
hecida. A men-
sagem passou 
e a comuni-
dade local de 
Toulouse ad-
mitiu os seus 
erros e mudou 
os seus cos-
tumes. Em Portugal, desde as aparições de Fátima 
e por recomendação de Nossa Senhora, que pediu 
aos pastorinhos para rezar o terço todos os dias, este 
hábito está enraizado no nosso quotidiano e, em Pom-
bal, é possível rezar o terço todos os dias do ano, em 
comunidade, na Igreja do Cardal.

Alguns grupos da Catequese 
do 3º Sector associaram-se 
à oração do Terço, durante 
o mês de Maio, mês de Ma-
ria. Os jovens aceitaram o 
desafio dos coordenadores 
do Sector e organizaram-se 
no sentido de fazerem com-
panhia a Maria (com a sua 
imagem colocada junto ao 
Altar, na Igreja do Cardal), 
durante este mês. Maio está 
associado a Nossa Senhora, 
em virtude das aparições de 

Fátima e também ao facto de se celebrar, no primeiro 
domingo do mês, o Dia da Mãe. Mas o hábito de rezar o 
Terço a Nossa Senhora é mais antigo que as aparições. 
Reza a história que este rito teve origem no séc. XIII, 
em França. Nesta altura, os cristãos e os hereges tra-
vam lutas permanentes. Cansado da devastação que 
a guerra estava a provocar, S. Domingos, movido por 
inspiração divina, entra numa grande e densa floresta, 
próxima de Toulouse. Ali passa três dias e três noites 
em contínua oração e penitência, não cessando de ge-
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Encíclica Verde do Papa inspira 
Catequese
Um grupo da Catequese do 9º Ano aproveitou os primei-
ros dias de sol e bom tempo para passear pela nature-
za e perceber melhor a mensagem do Papa Francisco, 
na encíclica “Laudato Si” (Louvado Sejas). A Encíclica 
Verde, como ficou conhecida, é um texto específico, 
dirigido a todas as pessoas que habitam o planeta, que 
chama a atenção para a necessidade de preservar a 
Criação Divina. A Encíclica aborda, entre outras temá-
ticas, o tema da poluição e como os poluentes atmos-
féricos “provocam milhões de mortes prematuras”, em 
particular entre 
os mais pobres. 
“A terra, nossa 
casa, parece 
transformar-se 
cada vez mais 
num imenso de-
pósito de lixo”. 
Depois de ouvi-
rem atentamente as explicações do catequista sobre 
a mensagem do Papa Francisco e a necessidade de 
o ajudarem nesta luta, que a todos diz respeito, os jo-
vens caminharam pela mata do Castelo, com o objec-
tivo de apreciar a natureza. O espaço verde visitado, 
como é património do Município, está cuidado e não 
se encontra lixo no chão, mas os jovens admitiram que 
conhecem muitas matas que são autênticas lixeiras. 
No final da catequese, alguns dos catequizandos admi-
tiram que olharam para a natureza com mais atenção 
e gostaram do que viram. “A paisagem é inspiradora e 
bonita como Deus”, concluíram.

Festa dos Jovens no Casal Fernão João
Decorreu, nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, a tradicional 
Festa dos Jovens, abençoada pela N. Sra. de Fátima e 
por S. Pedro, que de nós não se esqueceu. A festa de-
correu num ambiente de grande entusiasmo e alegria, 
conjugados com 
alguma animação 
e muita diversão. 
Foi graças a toda a 
nossa comunidade 
que a festa se re-
alizou. Todos par-
ticiparam de algu-
ma maneira, mas 
foram os jovens, os catequistas, os pais e também a 
Comissão da Capela que tiveram um grande trabalho. 
A ti, jovem, quero deixar uma mensagem: vai, marca 
a vida do teu próximo, semeia, colhe, sê feliz, ama! 
Afinal, amar é um grande desafio! Deus deseja que 
nos amemos uns aos outros, que busquemos a unida-
de fraterna e que vivamos na Sua glória. Portanto, que 
assim seja e que Deus esteja sempre contigo e ilumine 
o teu caminho. No dia 1 Maio, terminou funções a Co-
missão da Capela que, durante três anos, serviu toda a 
nossa comunidade, com empenho e dedicação, tendo, 
durante a Missa, sido feita a passagem de testemu-
nho, da chave da porta e da Bandeira da nossa Capela 

para a nova 
C o m i s s ã o , 
que entra em 
funções para 
o triénio de 
2016 a 2019, 

composta por: José Cravo e Licínia Cravo, em repre-
sentação do Casal Fernão João; José Ferreira e Nicole 
Ferreira, em representação da Roussa; José Custódio 
e Anabela Domingues, em representação do Cotrofe; 
Sandra Alves, em representação do Degolaço e Casal 
Velho. Para eles todos o desejo de tudo de bom e um 
obrigado por abrirem as portas desta casa de Deus.

Paulo Jerónimo

Festa de N. Sra. dos Milagres em Valdeira
Decorreu, no passado domingo dia 1 de Maio, na Ca-
pela de Valdeira, a tradicional Festa em honra de N. 
Sra. dos Milagres, que coincidiu com o Dia da Mãe. A 
Celebração da Palavra foi presidida por Leonel Gamei-
ro, que, durante a celebração, homenageou todas as 
mães com um belíssimo gesto, ao dar um beijo na mãe 
mais velha da Co-
munidade presente 
na celebração. À ce-
lebração seguiu- se 
a Procissão, onde 
os andores com as 
imagens dos Santos 
existentes na Cape-
la desfilaram, nomeadamente a Padroeira, N. Sra. dos 
Milagres, que a Comunidade acompanhou. Foi um dia 
muito especial para a Comunidade de Valdeira.

Arroteia celebrou o Dia da Mãe
A celebração de domingo passado, na Capela da Ar-
roteia, teve ainda mais significado para  todos os pa-
roquianos que escutaram a Palavra de Deus. No início 
da celebração, a imagem de Nossa Senhora desceu do 

seu altar, para 
ficar mais 
perto de nós, 
durante todo 
o mês de 
Maio, onde 
todos os dias 
lhe será reza-

do o Terço. Todos os meninos da Catequese rodearam 
a imagem e foram acenando com uma flor, enquanto 
o grupo coral cantava o cântico de entrada. No final 
da celebração, enquanto se cantava o pós-comunhão, 
uma mãe e um filho (simbolizando todas as mães e 
todos os filhos ali presentes) protagonizaram um dos 
momentos mais bonitos da celebração: o filho ofereceu 
uma flor à sua mãe e, de seguida, os dois ofereceram-
na à nossa Mãe do Céu. Que momentos emocionantes 
para todos nós! Que a Nossa Mãe do Céu fortaleça 
e encha de coragem todos os filhos do mundo, para 
terem um coração cheio de amor para darem às suas 
mães. Cremilde Oliveira
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Encontro de Preparação para o 
Matrimónio
A alegria do amor que se vive nas famílias é também 
o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de cri-
se no matrimónio – como foi observado pelos Padres 
sinodais – “o desejo de família permanece vivo, espe-
cialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja”. 
Como resposta a este anseio, “o anúncio cristão sobre 
a família é verdadeiramente uma boa noticia”. O cami-
nho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no 
mundo actual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a 
nossa consciência sobre a importância do matrimónio 
e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos 
temas tratados mostrou-nos a necessidade de conti-
nuar a aprofundar, com liberdade, algumas questões 
doutrinais, morais, espirituais e pastorais. O 2º Encon-
tro de CPM deste ano pastoral decorreu de 30 de Abril 
a 1 de Maio passados. Vieram de longe e de perto: 
de Vila Nova de Gaia até Tomar. Para todos, casais e 
equipa, numa data marcante, em tempo de profunda 
reflexão, para toda a Igreja, de algumas questões dou-
trinais, morais, espirituais e pastorais. Maio, mês de 
Maria, 1 de Maio, dia da Mäe! Maio, mês das flores! E, 
neste contexto, fomos convidados a zelar pela flor que 
cada um é para o outro, de forma a que a erosão do 
tempo não lhes retire a beleza e as chuvas dos inver-
nos não “empapem” as pétalas, para que os frutos do 
“para sempre” vinguem e perdurem. Também sob os 
auspícios da Exortação Apostólica “Alegria do Amor”, 
do Papa Francisco, que recentemente chegou até nós, 
este CPM procurou responder a esta interpelação feita 
a todos os cristãos. O Pe. João Paulo Vaz, ajudou-nos 
a reflectir sobre o Sacramento do Matrimónio. Come-
çou por nos dizer que um Sacramento é um sinal visí-
vel de uma realidade invisível, que está para além nós. 
Matrimónio é sinal visível de Deus. Sacramentos, são 
meios de santificação. Aos noivos perguntou: porquê 
casar?… É que muitos noivos não sabem porque se 
vão casar… Esquecemo-nos que a relação com o ou-
tro não é obra do acaso, mas sim de Deus. Nasceu de 
Deus. Deus deu-nos um ao outro. Antes de eu nascer, 
já Deus me sonhava ao lado do outro. “Acreditas nis-
to?”, perguntou a todos e a cada um. No final, celebrá-
mos a Eucaristia, ponto de partida e ponto de chegada 
destes dois dias em CPM, de toda a vida, onde centrá-
mos o nosso encontro, o presente e o futuro de cada 
casal. Era Dia da Mãe… À Mãe entregámos os casais, 
as mães de hoje e de amanhã, e às noivas oferecemos 
flores. Jesus, Maria e José, ouvi-nos  e acolhei a nossa 
súplica.

Pel’A Equipa do CPM, Manuela e Manuel Joaquim

Dia da Igreja Diocesana
No domingo dia 22 de Maio, Solenidade da Santíssi-
ma Trindade, celebra-se o Dia da Igreja Diocesana. O 
dia será celebrado em Pombal, com várias acções e 
com a celebração da Eucaristia. A propósito da evo-
cação desta data, o nosso Bispo, D. Virgílio Antunes 
publicou, no site da Diocese, uma nota pastoral com 
algumas mensagens sobre a importância da celebra-
ção. “Este dia de acção de graças tem como objec-
tivo principal ajudar-nos a crescer na unidade e na 
comunhão enquanto Igreja Local ou Diocese, na qual 
está presente e actuante a verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo. De facto, recebemos o baptismo, professamos 
a fé na Santíssima Trindade, celebramos a eucaristia, 
acolhemos a Palavra de Deus, somos comunidade na 
caridade e temos a garantia da sucessão apostólica”. 

Assim, continuou o nosso Pastor, “em contexto de Ano 
Jubilar e na linha do Plano Pastoral, que há três anos 
estamos a executar na Diocese de Coimbra, elegemos 
como tema para o Dia da Igreja Diocesana de 2016: 
‘Escolheu-nos com misericórdia - corresponsáveis na 
ação pastoral’. A corresponsabilidade é um tema de 
uso frequente após o Concílio Vaticano II, que nos trou-
xe algumas acentuações importantes acerca do modo 
de sermos Igreja de Cristo no nosso tempo. A Cons-
tituição Dogmática sobre a Igreja, a Luz dos Povos, 
declarou que a Igreja é Povo de Deus, ou seja, afirmou 
a igual dignidade de todos os que foram batizados em 
Cristo morto e ressuscitado. Embora haja nela diferen-
tes vocações, carismas, serviços e ministérios, todos 
se orientam para o bem do Corpo, para a edificação 
do Povo de Deus na santidade e para o testemunho 
do Evangelho da salvação a toda a Terra.” O Dia da 
Igreja Diocesana de 2016 será celebrado nas Unida-
des Pastorais, dando cumprimento ao quarto objetivo 
definido pela Diocese: “fomentar a corresponsabilidade 
pastoral nas Unidades Pastorais”. “Estamos numa fase 
muito exigente da vida da Igreja Diocesana, em que é 
necessário adequar as estruturas pastorais tradicionais 
às novas circunstâncias. De acordo com a reflexão, já 
longa, realizada na Diocese, as Unidades Pastorais 
constituem a forma que nos parece mais indicada 
para que a Igreja realize a sua missão, no presente e 
no futuro. Também aqui estamos a fazer um caminho 
que pede conversão pastoral, renúncia a um modelo 
de vida paroquial estabilizado durante vários séculos, 
disponibilidade de todos os fiéis para uma maior parti-
cipação, abertura das paróquias a uma acção conjunta 
com as outras paróquias.” A concluir, D. Virgílio apela à 
comunhão de todos os cristãos católicos e à participa-
ção nas celebrações.
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Primeira leitura (Act. 1, 1-11)
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas 
que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio 
até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, 
pelo Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que 
escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, 
Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes 
durante quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. 
Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que 
não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a 
promessa do Pai (...). Recebereis a força do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos 
confins da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma 
nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no 
Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes 
dois homens vestidos de branco, que disseram: «Homens 
da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 
que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo 
modo que O vistes ir para o Céu».

Comentário
Depois da Ascensão, Jesus deixa de estar visivelmente 
presente num determinado lugar da terra. No entanto, Ele 
continuará sempre presente no meio de nós. A Ascensão 
inaugura o tempo da Igreja, na qual, de futuro, o céu e a 
terra se vão encontrar. Na Igreja, embora não O vejamos 
fisicamente, temos a possibilidade de viver de Cristo e 
com Cristo. Na Igreja, Jesus continua hoje a Sua obra de 
Salvação.

Segunda leitura (Ef. 1, 17-23)
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da 
glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação 
para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do 
vosso coração, para compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança 
entre os santos e a incomensurável grandeza do seu 
poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da 
poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou 
dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de 
todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de 
todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas 
também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus 
pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de 
toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 
preenche tudo em todos.

Comentário
Com a Sua Ascensão, Jesus foi plenamente glorificado 
pelo Pai, que O fez sentar à Sua direita, Lhe deu todo o 
poder, O constituiu Chefe do novo Povo de Deus e Senhor 
de todo o universo.Vivendo agora junto do Pai, Jesus não 
pertence, porém, ao passado, nem está separado de nós, 
como se habitasse alturas inacessíveis. É d’Ele que jorra, 
continuamente, sobre o imenso Corpo, que é a Igreja, a 
vida nova, recebida no Baptismo, para desabrochar, em 
toda a sua força e beleza, no Céu.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 10.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º ano (21h00)

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

:: 12.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 12.Mai | Cartório Paroquial - Reunião da Comissão 
Permanente do Conselho Pastoral Paroquial (21h30)

:: 13.Mai | Salão Paroquial - 6º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º ano (21h30)

:: 14.Mai | Expocentro - Encontro de Preparação dos 
Crismandos para o Crisma (15h00)

:: 14.Mai | Residência Paroquial - ITER (17h00)

:: 14.Mai | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para o Baptismo (19h00)

:: 14.Mai | Igreja do Cardal - Vigília do Pentecostes 
(21h00)

:: 15.Mai | Expocentro - Crisma (15h00)

Leitura do Evangelho (Lc. 24, 46-53)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Está 
escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos 
mortos ao terceiro dia e que havia de ser pregado em seu 
nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas 
disso. Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por 
meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais 
revestidos com a força do alto». Depois Jesus levou os 
discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, 
abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-Se deles 
e foi elevado ao Céu. Eles prostraram-se diante de Jesus, 
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E 
estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.

Comentário
A glorificação de Jesus começou na manhã de Páscoa, 
quando, triunfando do pecado e da morte, nos alcançou 
a vida plena. Porém, a subida de Jesus ao Céu é a 
posse definitiva e total da glória, que já Lhe pertencia, 
pela Paixão e Ressurreição. A glorificação de Jesus é 
também a glorificação da humanidade. Nós participamos 
da vida do Ressuscitado, tornamo-nos membros do Seu 
Corpo místico, destinados à mesma glória da Cabeça. 
Reconfortados por esta certeza, fortificados pelo Espírito 
Santo, colaboremos para que a obra de Cristo atinja todos 
os homens.


