
O triunfo da vida
Em tudo o que Jesus faz e diz, 
sempre encontramos um sentido 
profundo sobre a vida que Deus 
nos oferece. Diante das atitudes 
de piedade e compaixão de Je-
sus, o povo ia exclamando: “Deus 

visitou o Seu povo” ou “temos no meio de nós um 
grande profeta”. E é-o, não apenas porque transmite a 
Palavra de Deus e anuncia o Reino com palavras, mas, 
sobretudo, porque veio realizar o Reino pela ressur-
reição, oferecendo a Sua vida. Jesus veio criar, ofere-
cer ao homem a alegria de uma vida aberta com todo o 
sentido, cheia de plenitude e vencedora da morte, sinal 
do amor que vence o pecado. Isto significa, também, 
que Deus Se encontra onde há o sentido da piedade, 
da compaixão e do amor vivificante. E significa, ainda, 
que, seguindo Jesus, só podemos também suscitar 
vida, ter piedade dos que sofrem, oferecer a nossa 
ajuda, ter uma atitude de serviço e de entrega de vida 
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por amor. E não deveríamos nós lutar por ser assim? A 
misericórdia de Deus assim o manifesta. Recordemos 
as palavras do Sermão da Montanha, em que Jesus 
nos diz que os misericordiosos são felizes, em especial 
porque recebem essa misericórdia como prémio eter-
no. Não deixemos que as agruras da vida nos toldem 
o verdadeiro sentido da nossa existência e do amor. 
Das duas, uma: ou fazemos da nossa vida um cortejo 
de morte, de tristeza no rosto, um cortejo dos sem es-
perança, que caminham para a morte, em atitude de 
choro, de luto, de desespero; ou fazemos da nossa 
vida, do nosso peregrinar um caminho de esperança, 
de ressurreição, de transformação do choro e da morte 
em sentido de vida. Na verdade, podemos escolher. 
Temos essa possibilidade. Mas, se somos seguidores 
de Cristo e nos deixamos visitar por este grande Pro-
feta, não temos alternativa. O caminho torna-se este: 
viver em função dos outros, por amor a eles e a Deus. 
E porque é o melhor que sabemos fazer.

chegada está prevista para as 09h00 do dia seguinte. A 
peregrinação termina com a participação na Eucaristia 
das 11h00, no Santuário de Fátima, na Igreja da Santís-
sima Trindade. A organização convida todos os pais 
dos jovens participantes a juntarem-se aos filhos, na 

manhã de sábado, dia 2 de Julho, 
com o pequeno-almoço, para que 
esta refeição seja feita em família. 
Estão também convidados a par-
ticipar na Eucaristia. A preparação 
desta peregrinação envolve várias 
entidades particulares e privadas, 
estando assegurado o apoio de 
socorristas, que irão numa am-
bulância. Neste momento, já estão 
garantidas t-shirts para os jovens 

(oferecidas por um clube de serviços da cidade), um 
seguro oferecido pela Paróquia e estão previstas be-
bidas e alguns alimentos. A Peregrinação a Fátima é 
uma recuperação de uma tradição antiga da Paróquia, 
que coincidia com a Festa do Compromisso. Depois de 
uma breve paragem, os catequistas e o Pároco decid-
iram recuperar a tradição, que deverá contar com um 
grande número de participantes.

Os catequizandos a frequentar o 9º Ano de Catequese, 
na Paróquia de Pombal, vão realizar, no próximo dia 1 
e 2 de Julho, uma Peregrinação a Fátima. A peregrina-
ção insere-se na Festa do Compromisso e pretende ser 
um momento de convívio entre os jovens. Além disso, 
assumirão, uma vez mais, o seu 
compromisso de fé em Jesus Cris-
to. A caminhada até ao Santuário 
de Fátima está a ser organizada 
pelos catequistas e coordenadores 
do 3º Sector e é aberta a toda a 
comunidade paroquial que mani-
feste a vontade de acompanhar 
os jovens nesta jornada de fé. A 
peregrinação tem início no dia 1 de 
Julho, às 22h00, com o envio, na 
Igreja do Cardal. Depois de participarem numa peque-
na celebração presidida pelo nosso pároco e rezar o 
primeiro mistério do terço, os peregrinos partem em 
direcção a Fátima. Antes de saírem, deverão adquirir 
uma vela que irão acender sempre que rezarem um 
mistério do terço. O percurso será efectuado durante 
a noite e contempla quatro paragens para os mistérios 
do terço (sendo o primeiro rezado ainda em Pombal). A 
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Maio… Mês de Maria
Terminou mais um mês de 
Maio, um mês de Maio muito 
recheado na nossa paróquia 
de Pombal. Graças a Deus! 
Neste mês de Maio, tivemos 
a nossa Mãe mais perto de 
todos nós, na nossa Igreja do 
Cardal. E alguns dos catequis-
tas do 3º Sector, com os seus 
grupos de catequese, apro-
veitaram, mais uma vez, este mês dedicado a Nossa 
Senhora de Fátima, para de uma forma simples, mas 
carinhosa e contemplativa, todos em conjunto, de-
positarem em suas mãos todas as suas ansiedades, 
alegrias, sofrimentos, dúvidas e incertezas, para que 
ela, como mãe, amparo e conselheira, nos continue a 
acompanhar na nossa caminhada e, especialmente, 
mostrando-nos como todos os dias podemos melho-
rar um pouco mais como seres humanos, como pais e 
mães e como catequistas. Aos catequistas, Ana Isabel 
Jorge e Ana Catarina Leal, Graciosa Gonçalves, Már-
cia, João Simões, Paula Marques, Conceição Gaspar, 
que a graça de Deus e o seu amor os continue a ajudar 
e a iluminar todos os dias das suas vida, bem como as 
suas famílias.

Helena Maximino

Catequizandos voluntários no
Banco Alimentar

Um pouco por toda a cidade, 
em todos os supermercados, 
à semelhança do que acon-
teceu no resto do país, de-
correu mais uma campanha 
do Banco Alimentar Contra 
a Fome. O ideal seria que 
todas estas campanhas não 
fossem necessárias. No en-
tanto e contrariamente ao 
que se possa pensar ou di-
zer, elas continuam a ser ne-
cessárias e a fazerem todo o 

sentido. Mais uma vez, Pombal e os seus voluntários 
(praticamente de todas as idades e uma grande maio-
ria nossos catequizandos), não quiseram ficar indife-
rentes às necessidades alheias, arregaçando as man-
gas, e, à porta de cada 
supermercado, deram 
o seu melhor, para que 
esta campanha fosse 
pautada pelo sucesso 
das anteriores. E assim, 
conjuntamente com to-
dos os anónimos que 
quiseram e puderam 
contribuir mais uma vez, 
todos juntos consegui-
ram levar a bom porto 
mais uma campanha do Banco Alimentar, conseguin-
do atingir mais ou menos 5.900 quilos de alimentos. 
E realmente com pouco se faz muito. Pouco a pouco 
e com a ajuda de todos, todos os dias se pode fazer a 
diferença para alguém.

Helena Maximino

Festa da Aliança no Travasso
Os catequizandos do 5º Ano da Capela do Travasso 
tomaram consciência que, ao longo da história, foram 
várias as alianças estabelecidas entre Deus e o Seu 
povo, que cumpriu com fidelidade e amor. Todas as 
alianças que se estabeleceram são alianças vivas, que 
se renovam de geração em geração: com Abraão e 
Sara - “multiplicarei a tua descendência como as estre-
las do céu”; Deus entrega a Moisés as duas “Tabuas da 
Lei”; com David Deus renova a aliança feita no monte 
Horeb. Por fim, com Jesus, Deus estabelece uma nova 
e definitiva Aliança com toda a humanidade. Jesus 
ensina-nos a viver uma aliança de amor com Deus, na 
qual temos de nos amar uns aos outros, com o mesmo 
amor que ele nos tem. Jesus oferece o Seu Corpo, o 
Seu Sangue, a Sua Vida por todos nós. Deus nunca 
abandona o Seu povo. Também estes jovens quiseram 
assinalar a aliança que, em Jesus, querem fazer com 
Deus.

Isabel Alves

Festa  da Vida no Travasso
Os catequizandos do 8º Ano da Capela do Travasso 
refletiram sobre a Vida, como o dom mais precioso que 
Deus nos deu, dom de amor, comunhão e aliança. Foi 
na Cruz que Deus deu a Vida por todos nós, como sinal 
de Vida Nova. No final, foi entregue a estes jovens, 
pela mão do Sr. Jorge do Canto, a Cruz, afirmando que 
Cristo é o Caminho e a Verdade a seguir. É na Cruz 
que está centrada toda a nossa Vida Cristã. É um “Rei-
no de Amor”.

Mabilda Lopes

Já está online o Site da Paróquia 
de Pombal na Internet

www.paroquiapombal.pt

Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, 
Fotos, Boletim, Apresentações do Cardal,

Newsletter e muito mais.
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Dia Munidal da Criança
No passado dia 1 de junho, por ocasião do Dia Inter-
nacional da Criança, as comunidades cristãs da Síria, 
tanto católicas como ortodoxas, viveram, em conjunto 
uma oração especial pela paz que teve como prota-
gonistas precisamente as crianças. Isto mesmo foi 
anunciado pelo Papa Francisco, na Praça de São 
Pedro, antes da recitação da oração do ângelus, no 
último domingo. Francisco realçou que “as crianças sí-
rias convidam as crianças de todo o mundo a unir-se 
a elas na oração pela paz”. O Dia Mundial da Criança 
foi assinalado na Síria com um conjunto de procissões 
pela paz no país, em guerra desde 2011, com inicia-
tivas nas cidades de Damasco, Alepo, Homs, Tartus 
e Marmarita. A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que 
Sofre, quem tem acompanhado as comunidades ca-
tólicas no terreno, informou, em comunicado enviado 

Comunidade celebra Dia do Corpo e Sangue de Cristo
A comunidade paroquial de Pombal participou de for-
ma massiva na solenidade do Dia do Santíssimo Cor-

po e Sangue 
de Cristo. A 
festa, que este 
ano regressou 

à qu in ta- fe i ra , 
contou com re-
presentantes 
de todas as 
Capelas e fiéis 
das respecti-

vas aldeias. A celebração solene do Dia de Corpo de 
Deus teve início às 17h00, com a celebração da Eu-
caristia, presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo 
e concelebrada pelo Pe. Manuel 
Caetano. Durante a celebração, o 
nosso pároco fez uma explicação 
histórica da importância da ins-
tituição da Eucaristia por Jesus 
Cristo, na noite em foi entregue 
aos romanos. Mas antes e a pro-
pósito da leitura do evangelho do 
dia, a passagem bíblica sobre a 
multiplicação do pão e dos pei-
xes, o sacerdote esclareceu que 
Jesus mostrou ao povo que O seguia que é o seu 
principal alimento. “Deus nos sustenta e sacia a nossa 
fome”, disse. Sobre a solenidade do Santíssimo Corpo 

e Sangue de 
Jesus Cristo, o 
Pe. João Paulo 
lembrou, uma 
vez mais, a 
importância da 
Eucaristia na 
vida dos cris-
tãos. Jesus, 
antes de mor-

rer, quis deixar, através dos discípulos, um memorial 
que nos permite viver aquele momento no presente. 

Cada Eucaristia é um momento único. Cristo está dian-
te de nós e actualiza o momento da Sua entrega por 
amor, deixan-
do o alimento 
que nos dá 
força para a 
vida. O sacer-
dote disse que 
a insistência 
da Igreja na 
par t ic ipação 
na Eucaristia 
se deve ao facto de ser um momento que dinamiza 
a vida interior e se manifesta em tudo o que somos e 
fazemos. Na Eucaristia é possível fazer um encontro 

físico e real com Cristo. A cele-
bração do Dia do Corpo de Deus 
continuou nas ruas da cidade de 
Pombal, entre a Igreja do Cardal 
e a Igreja Matriz. O pároco fez 
uma única paragem, em frente ao 
Hospital Distrital de Pombal, para 
dar a bênção aos doentes e pedir 
a intervenção de Cristo no resta-
belecimento dos mesmos. A Pro-
cissão terminou no largo da Igreja 

Matriz com uma breve celebração e contou, uma vez 
mais, com a colaboração da Filarmónica Artística Pom-
balense. A Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue 
de Cristo é a 
festa da Pes-
soa de Cristo. 
Ao levantar-
mos os olhos 
para o Pão e 
o Vinho consa-
grados, só po-
demos dizer: 
“É mesmo Ele! 
Meu Senhor e meu Deus!”, como disse S. Tomé, ao 
contemplar diante de si Cristo vivo e ressuscitado.

à Agência ECCLESIA, que “esta iniciativa inédita tem 
o apoio de todos os patriarcas da Síria” e “pretende 
ser replicada também em todo o mundo”. A intenção 
foi promover “uma grande oração pela paz lembran-
do as crianças que são, seguramente, das principais 
vítimas da guerra”. A AIS convidou escolas, paróquias 
e movimentos a unir-se a esta jornada de oração pela 
paz, “tendo presente o sofrimento dos filhos da Síria, 
causado por estes anos de conflito armado”. O bispo 
de Lakatia, D. Antoine Chbeir, deixou votos, através 
da fundação pontifícia, “que outras crianças em redor 
do mundo sigam também o exemplo das crianças da 
Síria”. Iniciada em 2011, a guerra civil na Síria já terá 
causado a morte a cerca de 470 mil pessoas, segundo 
dados do Centro Sírio para Pesquisa Política, a que se 
somam milhões de feridos, deslocados e refugiados.

(Agência Ecclesia)
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Primeira leitura (1 Reis 17, 17-24)
Naqueles dias, caiu doente o filho da viúva de Sarepta e 
a enfermidade foi tão grave que ele morreu. Então a mãe 
disse a Elias: «Que tens tu a ver comigo, homem de Deus? 
Vieste a minha casa lembrar-me os meus pecados e 
causar a morte do meu filho?». Elias respondeu-lhe: «Dá-
me o teu filho». Tomando-o dos braços da mãe, levou-o 
ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o no seu próprio 
leito. Depois invocou o Senhor, dizendo: «Senhor, meu 
Deus, quereis ser também rigoroso para com esta viúva, 
que me hospeda em sua casa, a ponto de fazerdes morrer 
o seu filho?». Elias estendeu-se três vezes sobre o menino 
e clamou de novo ao Senhor: «Senhor, meu Deus, fazei 
que a alma deste menino volte a entrar nele». O Senhor 
escutou a voz de Elias: a alma do menino voltou a entrar 
nele e o menino recuperou a vida. Elias tomou o menino, 
desceu do quarto para dentro da casa e entregou-o à 
mãe, dizendo: «Aqui tens o teu filho vivo». Então a mulher 
exclamou: «Agora vejo que és um homem de Deus e que 
se encontra verdadeiramente nos teus lábios a palavra do 
Senhor».

Comentário
A narração do Evangelho é preparada com esta da 
ressurreição do filho de uma viúva, em casa de quem o 
profeta Elias se costumava hospedar. A ressurreição é 
sempre testemunho do poder e da acção de Deus. E, de 
facto, a mulher reconheceu que Elias era um homem de 
Deus, pela ressurreição do seu filho, que, por meio dele, 
o Senhor realizou.

Segunda leitura (Gal. 1, 11-19)
Quero que saibais, irmãos: O Evangelho anunciado por 
mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou 
aprendi de nenhum homem, mas por uma revelação de 
Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar do meu proceder 
outrora no judaísmo e como perseguia terrivelmente a Igreja 
de Deus e procurava destrui-la. Fazia mais progressos no 
judaísmo do que muitos dos meus compatriotas da mesma 
idade, por ser extremamente zeloso das tradições dos 
meus pais. Mas quando Aquele que me destinou desde 
o seio materno e me chamou pela sua graça, Se dignou 
revelar em mim o seu Filho para que eu O anunciasse 
aos gentios, decididamente não consultei a carne e o 
sangue, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que foram 
Apóstolos antes de mim; mas retirei-me para a Arábia e 
depois voltei novamente a Damasco. Três anos mais tarde, 
subi a Jerusalém para ir conhecer Pedro e fiquei junto dele 
quinze dias. Não vi mais nenhum dos Apóstolos, a não ser 
Tiago, irmão do Senhor.

Comentário
Toda a Epístola aos Gálatas vai tratar de um assunto difícil, 
sobretudo para os que vinham do judaísmo, e S. Paulo vai 
ter dificuldade em se fazer aceitar por eles. Por isso, logo 
desde o princípio – e é a leitura de hoje – ele explica que 
o Evangelho que prega lhe foi revelado directamente por 
Jesus Cristo, para que ele o levasse depois aos pagãos. É 
a este propósito que ele conta a sua própria conversão.

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

:: 07.Jun | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (20h00)

:: 08.Jun | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 09.Jun | Valdeira - Semana da Misericórdia - Visita a 
Doentes e Idosos (17h00)

:: 09.Jun | Capela de Valdeira - Semana da Misericórdia 
- Encontro com Jovens e Adultos (21h15)

:: 10.Jun | Aniversário do Passo a Passo

:: 11.Jun | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

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

:: 11.Jun | Capela de Valdeira - Semana da Misericórdia 
- Celebração Penitencial (21h30)

:: 12.Jun | Capela de Valdeira - Encerramento da 
Semana da Misericórdia - Missa e Convívio (14h30)

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

:: 12.Jun | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

Leitura do Evangelho (Lc. 7, 11-17)
Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade 
chamada Naim; iam com Ele os seus discípulos e uma 
grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, 
levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, 
que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao 
vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: «Não 
chores». Jesus aproximou-Se e tocou no caixão; e os que 
o transportavam pararam. Disse Jesus: «Jovem, Eu te 
ordeno: levanta-te». O morto sentou-se e começou a falar; 
e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de 
temor e davam glória a Deus, dizendo: «Apareceu no meio 
de nós um grande profeta; Deus visitou o seu povo». E a 
fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia 
e pelas regiões vizinhas.

Comentário
O poder de Deus, que já se revelava em Elias, manifesta-
se, em toda a plenitude, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, 
Ele é a fonte de toda a vida. Ao ressuscitar o filho da 
viúva de Naim, Jesus manifesta a sua bondade e poder, e 
anuncia já a sua própria Ressurreição.


