
Um único Corpo
Temos todos consciência de que 
somos membros de um único 
“corpo” – o corpo de Cristo – e é o 
mesmo Espírito que nos alimenta, 
embora desempenhemos funções 
diversas. No entanto, encontra-

mos, com alguma frequência, cristãos com uma cons-
ciência viva da sua superioridade e da sua situação “à 
parte” na comunidade (seja em razão da função que 
desempenham, seja em razão das suas “qualidades” 
humanas), que gostam de mandar e de se fazerem no-
tar. Às vezes, vêem-se atitudes de prepotência e de 
autoritarismo por parte daqueles que se consideram 
depositários de dons especiais; às vezes, a Igreja con-
tinua a dar a impressão de ser uma pirâmide no topo 
da qual há uma elite que preside e toma as decisões 
e em cuja base está o rebanho silencioso, cuja função 
é obedecer. Isto faz algum sentido, à luz da doutrina 
cristã? Os “dons” que recebemos não podem gerar 
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conflitos e divisões, mas devem servir para o bem co-
mum e para reforçar a vivência comunitária. As nos-
sas comunidades são espaços de partilha fraterna, ou 
são campos de batalha onde se digladiam interesses 
próprios, atitudes egoístas, tentativas de afirmação 
pessoal? É preciso ter consciência da presença do Es-
pírito: é Ele que alimenta, que dá vida, que anima, que 
distribui os dons conforme as necessidades; é Ele que 
conduz as comunidades na sua marcha pela história. 
Ele foi distribuído a todos os crentes e reside na totali-
dade da comunidade. Temos consciência da presença 
do Espírito e procuramos ouvir a Sua voz e perceber 
as Suas indicações? Temos consciência de que não 
somos as únicas vozes autorizadas a falar em nome 
do Espírito? O Espírito é apresentado como Aquele 
que alimenta e que dá vida ao “corpo de Cristo”; dessa 
forma, Ele fomenta a coesão, dinamiza a fraternidade 
e é o responsável pela unidade desses diversos mem-
bros que formam a comunidade.

cuidado da vida” - o uso correto das coisas; a ordem e a 
limpeza; o respeito pelo ecossistema local e a proteção 
de todas as criaturas. O departamento da Comissão 
Episcopal Laicado e Família “teve em mente” que cada 
Igreja doméstica é o “espaço mais propício para se ler 
e meditar” o documento papal, sem esquecer “outros 
grupos e muito menos as comunidades eclesiais”. O 

guião, disponível no sítio online 
http://leigos.pt/, foi preparado 
para “ajudar a valorizar” mo-
mentos pessoais e comuns de 
reflexão, interioridade e parti-
lha com uma agenda com pro-
postas para cada dia entre 15 
e 22 de Maio; sugestões para a 
Eucaristia dominical, com pre-
ces para a Oração Universal; a 

meditação dos Mistérios do Rosário; a Oração cristã 
com a criação, do Papa Francisco, e um guia de leitura 
da ‘Laudato Si’. O Departamento Nacional da Pastoral 
Familiar deseja que a ‘Semana da Vida’ resulte para to-
dos em “jubilosa celebração da vida acolhida, agrade-
cida e partilhada”, proporcionando o encontro com a 
ecologia integral.

A Igreja Católica celebra, nesta semana e até domin-
go, dia 22 de Maio, a “Semana da Vida”, centrada na 
ecologia, com o objetivo de que a sociedade assuma 
“a responsabilidade, a grandeza e a urgência da situa-
ção histórica”. “A degradação que causamos à nossa 
casa comum resulta da degradação humana que se 
processa em conjunto”, escreve a Comissão Episco-
pal Laicado e Família no guião 
da ‘Semana da Vida’ enviado 
à Agência Ecclesia. A Comis-
são, através do Departamento 
Nacional da Pastoral Familiar, 
considera que o Papa “acor-
dou” as pessoas de “um certo 
torpor e uma alegre irrespon-
sabilidade” quanto à questão 
da ecologia, através da Encí-
clica ‘Laudato Si’. “Francisco quer transmitir-nos a sua 
confiança: nem tudo está perdido porque nada anula 
por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza, 
nem a capacidade de reagir que Deus continua a ani-
mar no mais fundo dos nossos corações”, desenvolve 
a reflexão. Na encíclica ‘Laudato Si’, o Papa realça que 
na família se “cultivam os primeiros hábitos de amor e 
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Leitores estudam “A Alegria do Amor”
Os leitores da Paróquia de Pombal iniciaram, na reu-
nião da semana passada, um estudo aprofundado 
sobre a segunda Exortação Apostólica do Papa Fran-
cisco: “A Alegria no Amor”. Os leitores da paróquia reú-
nem mensalmente, no primeiro sábado do mês. No 
último encontro, iniciaram a leitura do “Amoris Laetitia”. 
A Exortação Apostólica foi escrita pelo Papa Francisco, 
na sequência do 
Sínodo da Famí-
lia, que decorreu 
em Outubro de 
2014 e Outubro de 
2015. “A Alegria 
no Amor” constata 
que “o desejo da 
família permanece 
vivo, especialmen-
te entre os jovens, 
e isto incentiva a 
Igreja”. Segundo 
o nosso Pastor, o 
caminho sinodal 
permitiu analisar 
a situação das fa-
mílias no mundo 
actual. O conjunto 
das intervenções 
fez luz na mente 
do Santo Padre e que ele procura sintetizar na Exor-
tação que adquire um significado especial no contexto 
deste ano Jubilar da misericórdia. No primeiro capítulo, 
“À luz da palavra”, o Papa faz uma breve referência 
a alguns modelos de família que encontramos na Bí-
blia. A própria Sagrada Escritura está cheia de famílias, 
gerações, histórias de amor e de crises familiares. As 
primeiras páginas do livro lembram algumas das pas-
sagens mais importantes do livro do Génesis sobre 
a família: “Deus criou o ser humano à sua imagem, 
criou-o à imagem de Deus; Ele os criou homem e mu-
lher”. E depois de várias alusões ao casal surgem os 
“rebentos”, ou seja, os filhos. “Olhai: os filhos são uma 
bênção do Senhor; o fruto das entranhas, uma verda-
deira dádiva. Como flechas nas mãos de um guerreiro, 
assim são os filhos nascidos na juventude. Feliz o ho-
mem que deles encheu a sua aljava! Não será enver-
gonhado pelos seus inimigos, quando com eles discutir 
á portas da cidade” (Sl. 126). Nas primeiras páginas da 
Exortação, o Santo Padre recorda ainda que a Bíblia 
considera a família como o local da catequese dos fi-
lhos e o Evangelho lembra-nos que os filhos não são 
uma propriedade da família, mas espera-os o seu ca-
minho pessoal de vida. Estes foram alguns dos temas 
abordados na reunião dos leitores que irá continuar a 
debruçar-se sobre a Exortação nos próximos encon-
tros mensais.

Ultreia do Movimento dos Cursos de 
Cristandade

No passado dia 6 de Maio, o Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade, levou a efeito a sua Ultreia mensal. 
Desta feita, foram os grupos existentes em Almagreira 
a animar e apresentar a mesma. Depois de invocar-
mos o Espirito Santo, Manuel Santos, coordenador da 
Ultreia, afirmou que só com esta presença do Espírito 
Santo, podemos transmitir o que nos vai na alma. Nos 
testemunhos pessoais que alguns fizeram sobressaiu o 
que este movimento nos aponta: ser cristão no mundo, 
nos ambientes onde nos deslocamos e vivemos dia-
riamente. Depois desta vivência num cursilho, as pes-
soas sentem uma força que dá novo impulso à nossa 
vida de cristãos. O Pe João Paulo referiu que a provo-
cação que o MCC faz é a sermos discípulos missioná-
rios, tarefa que deve ser assumida por cada um, como 
o ar que se respira. Ser testemunho de Jesus Cristo 
dá-nos coragem, alegria e uma maior perseverança. 
Que poder é este? É a presença de Jesus Cristo que 
dá coragem. Se estou “empapado” de Jesus Cristo, 
não posso parar de O anunciar. Temos que alimentar 
sempre a certeza de que Deus está sempre presente, 
mesmo nos momentos de “secura”, mesmo que não O 
sintamos tão perto de nós. As contrariedades da vida 
não veem de Deus, são fruto das nossas lacunas e das 
nossas inércias. A terminar, o nosso Pároco deixou-nos 
uma palavra de esperança e de alegria, dizendo que se 
amamos a Jesus Cristo e O testemunhamos, cria-se 
na nossa vida uma paz e uma alegria imensa, mesmo 
nos momentos de sofrimento, lembrando as palavras 
do Evangelho: “Eu hei-de ver-vos de novo e ninguém 
vos poderá tirar a vossa alegria”.

Helena Cabral

COMUNIDADE DE DISCÍPULOS
CORRESPONSÁVEIS

PROGRAMA EM POMBAL
“As Obras de Misericórdia”

Jardim do Cardal

09h30 - Acolhimento e Oração da Manhã
10h00 - Encontros e Via Lucis por idades
Até ao 7º ano - Igreja Matriz (com os catequistas)

A partir do 8º ano e Jovens - Castelo
Adultos - Igreja do Cardal

11h45 - Reencontro no Jardim do Cardal
12h00 - Eucaristia e encerramento
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Jovens da Paróquia professam a sua Fé

Escola Paroquial de Pais

Cerca de 115 jovens da Paróquia de Pombal professa-
ram a sua fé em Jesus Cristo. A cerimónia da Profissão 
de Fé realizou-se no domingo passado, na Expocentro. 
Os jovens que estão a completar o 6º ano da Catequese 
confirmaram, perante a comunidade cristã, que acredi-
tam em nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai e no Espírito 
Santo. Nesta fase do percurso da vida catequética dos 
jovens, eles sentem necessidade de confirmar, por sua 
livre vontade, os compromissos assumidos pelos pais 

e padrinhos no Sacramento do Baptismo. A celebração 
de domingo passado coincidiu com a Ascensão do Se-
nhor ao Céu, para junto do Pai. Uma feliz coincidência 
que deu ainda mais beleza à cerimónia, já por si bela 
e cheia de simbolismo e significado. E por essa razão, 
o Pe. João Paulo centrou a sua homilia na importância 
da subida de Jesus ao Céu, quarenta dias depois da 
Sua morte 
e ressurrei-
ção. Jesus 
nasceu e 
viveu entre 
nós, para 
nos mostrar 
o rosto mi-
sericordioso 
do Pai. A 
Sua missão era salvar-nos da morte eterna e mostrar-
nos como era possível salvar a nossa alma para sem-
pre. E assim viveu durante os poucos anos de vida 
que permaneceu entre nós. Depois de nos mostrar o 

Unidos em Igreja e com alegria, encerramos, com o 
6º encontro, a Escola Paroquial de Pais do 1º ano da 
Catequese, na quinta-feira, 5 de Maio, com um gru-
po de pais, que se mantiveram sempre presentes ao 
longo do ano, buscando uma 
formação permanente e res-
ponsável, visando sempre o 
percurso e crescimento dos 
seus filhos. Fechamos este ano 
com o tema “Com Jesus pre-
sente no meio de nós somos 
Igreja”, desenvolvendo, assim, 
algumas reflexões sobre o que 
é ser Igreja, salientando que a 
Igreja é uma realidade só compreensível a luz da fé e 
que todos nós, cristãos baptizados, somos Igreja. Per-
cebemos que, unidos na fé e com os mesmos objeti-
vos, conseguimos alcançar uma formação cristã mais 

consciente e madura, para transmitir aos pequeninos 
que iniciaram a sua caminhada na catequese, neste 
ano. Os pais, ao longo dos encontros, perceberam 
melhor que a Igreja doméstica, a família, é a principal 

formadora na vida dessas crian-
ças e que o seu testemunho de 
fé é muito importante para esse 
crescimento. Num clima extro-
vertido, mas sempre focado nos 
temas propostos, na formação 
e crescimento dos pais, visando 
o desenvolvimento cristão dos 
filhos, chegamos a conclusão 
que o projeto da Escola Paro-

quial de Pais é importante e deve manter-se para o 
próximo ano. O desafio continua e, para impulsionar 
essa caminhada, terminamos dizendo: “Eu sou Igreja. 
E tu?”

Edilene Alves 

caminho a seguir, para alcançar o Reino dos Céus, foi 
crucificado, em sacrifício pelo povo, e ressuscitou, con-
forme as escrituras. Mas não subiu ao céu de imedia-
to. Durante quarenta dias, permaneceu entre os Seus, 
para lhes 
comunicar a 
necessidade 
de mostrarem 
à humanida-
de que a Sua 
morte e sacri-
fício não tinha 
sido em vão; 
e preparou-os para continuarem a Sua missão. Essa 
missão esteve na origem da Igreja que hoje (quase 
dois mil anos depois) continua a evangelizar em todo o 
mundo. O sacerdote esclareceu ainda o significado dos 
quarenta dias entre a Páscoa e a Ascensão. Na Bíblia, 
o número 40 significa caminho ou preparação para a 
chegada de algo muito importante. E foi o que aconte-
ceu durante esses quarenta dias: os discípulos prepa-
raram-se para iniciar a sua missão terrena. Hoje, tam-
bém nós somos convidados a cumprir com uma missão. 
Jesus apenas nos pede para abrirmos o nosso coração 

e permitir 
que Ele faça 
deste peque-
no espaço, o 
nosso corpo, 
a Sua pró-
pria morada. 
No domingo 
passado, os 
jovens do 6º 

ano da Catequese cumpriram mais uma etapa da sua 
própria missão e cumpriram-na com determinação e 
entusiasmo. A caminhada continua, agora, rumo ao 
Sacramento da Confirmação.



8 de Maio de 2016
Ascensão do Senhor

Primeira leitura (Act. 2, 1-11)
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 
línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém 
judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na 
sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não 
são todos galileus os que estão a falar? Então, como é 
que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de 
Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas 
línguas as maravilhas de Deus».

Comentário
De harmonia com a promessa de Jesus, o Espírito Santo, 
manifestando a Sua presença sob os sinais sensíveis do 
vento e do fogo, desce sobre os Apóstolos, transforma-os 
totalmente e consagra-os para a missão, que Jesus lhes 
confiara. Com este Baptismo no Espírito Santo, nascia 
assim, oficialmente, a Igreja. Nesse dia, homens separados 
por línguas, culturas, raças e nações, começavam a reunir-
se no grande Povo de Deus.

Segunda leitura (1 Cor. 12, 3b-7.12-13)
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não 
ser pela acção do Espírito Santo. De facto, há diversidade 
de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os membros, apesar 
de numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo¬¬. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos 
foi dado a beber um único Espírito.

Comentário
O Espírito Santo dá aos Apóstolos a perfeita compreensão 
do Mistério Pascal e os leva a anunciar a Ressurreição 
a todos os homens, sem excepção. É por Ele que nós 
acreditamos que Jesus é Deus e essa nossa fé se 
mantém. É Ele que enriquece o Corpo Místico com 
dons e carismas, numa grande variedade de vocações, 
ministérios e actividades. É Ele que, ao mesmo tempo 
que nos distingue, dando-nos uma personalidade própria 
dentro da Igreja, nos põe em comunhão uns com os outros, 
de tal modo que a diversidade não destrói a unidade.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 16.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

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

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

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

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

:: 21.Mai | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

:: 22.Mai | Jardim do Cardal - DIA DA IGREJA 
DIOCESANA
      09h30 - Acolhimento e Oração da Manhã
      10h00 - Encontros por idades
           Até ao 7º ano - Igreja Matriz (com os catequistas)
           A partir do 8º ano e jovens - Castelo
           Adultos - Igreja do Cardal
      11h45 - Reencontro no Jardim do Cardal
      12h00 - Eucaristia e encerramento

Leitura do Evangelho (Jo. 20, 19-23)
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».

Comentário
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. E, como na 
primeira, também agora o Espírito Santo está presente, a 
insuflar aos homens, mortos pelo pecado, a vida nova do 
Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado de Cristo, em 
que se mantêm as cicatrizes da Paixão, o Sopro purificador 
e recriador do mesmo Deus, comunica-se aos Apóstolos. 
Apodera-se deles, a fim de que possam prolongar a obra 
da nova Criação, e assim a humanidade, reconciliada com 
Deus, conserve sempre a paz alcançada em Jesus Cristo.


