
A caminho de Emaús
Por que demoram tanto os dis-
cípulos de Emaús a reconhecer 
Jesus? Porque estavam preocu-
pados, aflitos, descrentes, com 
medo. A crucificação tinha aca-

bado com a sua fé. A esperança do Messias Salva-
dor tinha-se esvaído... Para eles, tudo já não passava 
de uma história, um engano. Se Jesus fosse mesmo 
o Messias, teria triunfado, em vida, sobre a morte. E 
Jesus repreende-os: “Ó homens sem inteligência e 
lentos de espírito para crer em tudo quanto os profetas 
anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer essas coi-
sas para entrar na sua glória?” (Lc. 24, 25-26). E expli-
cou-lhes tudo o que nas Escrituras Lhe dizia respeito. 
E o coração dos dois começa a arder pela autoridade 
de Jesus, pela verdade da Palavra. Convidam Jesus 
a ficar com eles. E quando estavam à mesa, Jesus 
abençoa o pão, divide-o com eles e os olhos dos dois 
se abrem. Ansiedade gera incredulidade e vice-versa. 
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Quando estamos nesse estado, é impossível perce-
bermos a presença de Jesus, acreditarmos na Sua 
providência. Os discípulos, mesmo mantendo diálogo 
com Jesus, não O reconheceram. Foi no ouvir da Pa-
lavra e no partir do pão que os seus corações foram 
transformados. Não há outra maneira de se  alcançar 
a Salvação. Ele é o Único e verdadeiro caminho que 
conduz à eternidade com Deus. É possível que muitos 
de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não O re-
conheçamos. Os discípulos de Emaús ouviram Jesus 
e disseram: “Fica connosco”. Eles convidaram Jesus a 
cear, não apenas à mesa deles, mas a fazer morada 
nos seus corações. Essa é escolha que Deus quer de 
nós: que convidemos Jesus a morar em nós. E o mais 
incrível de tudo isso é que Ele não rejeita nunca um 
convite destes. Ele nunca diz: não vou, não posso, fica 
para outro dia... Ele pode aparecer em qualquer lugar, 
momento, nas mais adversas circunstâncias. Ele não 
resiste a um coração humilde e cheio de fé.

misericórdia». A fechar o acontecimento-Fátima, estão 
as duas palavras que ilustram a visão de Tuy – «Graça 
e Misericórdia» – e que servem de pórtico de entrada 

no mistério trini-
tário de Deus, no 
mistério de Deus-
comunhão-de-
amor que vem 
ao encontro do 
drama sofrido da 
história dos ho-
mens. Num mun-
do sedento de 
vida plena, mas 
desencontrado 
da sua nascente 
e apostado em 
construir «cis-
ternas para si, 
cisternas rotas, 
que não podem 

conter as águas» (Jer 2,13), é a própria nascente que 
vai ao encontro de quem tem sede. Porque o Reino de 
Deus faz-se da proximidade de um pastor que deixa 
tudo à procura da ovelha perdida (Lc 15,3-7).

A compaixão faz-se acontecimento em Fátima. A epi-
fania que ali se dá brota do olhar compassivo de um 
Deus contristado com o drama da história dos homens, 
com os seus so-
frimentos e des-
encontros, com 
as suas trinchei-
ras e egoísmos. 
Fátima irrompe, 
no início do sécu-
lo XX, como eco 
do evangelho, 
da boa notícia da 
misericórdia, pa-
lavra transforma-
dora da história, 
t e s t e m u n h o 
profético de um 
outro jeito de 
ser, revelação 
da compaixão 
de Deus pela humanidade sofrida. Já o Anjo evocara 
este «coração misericordioso que das alturas nos visita 
como sol nascente» (Lc 1,78) ao afirmar que «os Cora-
ções de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de 
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Via Sacra do 4º ano
No passado dia 2 de Abril, os catequizandos do 4º ano, 
da Paróquia de Pombal realizaram uma Via Sacra com 
os seus catequistas e alguns pais. A estes pequenitos 
foi-lhes proposto uma reflexão sobre o caminho que 
Jesus fez desde a Sua condenação, por Pôncio Pila-
tos até ao Calvário. Comtemplando o caminho da cruz 
de Jesus Cristo, meditando na sua morte e ressurrei-
ção, eles foram descobrindo até onde pode ir o amor 
de Deus. As catorze estações rezadas e meditadas, 
com o auxílio de textos, orações e cânticos adequados 
para o momento, fizeram um tempo de verdadeira in-
terioridade e oração, que todos levámos muito a sério. 

Foi-lhes pedido silêncio total de modo a que ouvissem 
a sua própria respiração. Jesus morreu para ressusci-
tar e fazer respirar o Seu Amor por nós.Terminámos a 
nossa Via-Sacra com esta oração: “Ó Jesus, dá aos 
nossos pais, educadores e professores, a Tua confian-
ça de Semeador. Ó Jesus faz com que eles acreditem, 
que sempre vale a pena. Ó Jesus, dá-lhes a certeza, 
de que nenhum sacrifício é em vão. Nós Te pedimos, 
ó Jesus: enche de frutos, de alegria e Paz a vida deles 
e de todos nós. Para que Tu vivas em Páscoa no cora-
ção de todos nós.”

Helena Cabral

Formação Arciprestal de Leitores
Os leitores do arciprestado de Pombal reuniram-se, 
recentemente, no salão paroquial para participar na 
sua formação semestral. O encontro foi orientado pelo 
Pe. António Nogueira e incidiu sobre a importância 
do Tríduo Pascal. O sacerdote explicou cada um dos 
momentos vividos pelos cristãos durante este período. 
A Semana Santa é o ponto culminante de todo o ano 
litúrgico. Nela celebramos os acontecimentos mais im-
portantes do Mistério pascal: paixão, morte e ressur-
reição de Jesus. O Tríduo Pascal tem início na quin-
ta-feira, com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. 
Jesus mostrou aos discípulos que é Rei porque serve 
o seu semelhante (lava-pés). Na sexta-feira decorre 
o momento da adoração da cruz. A Cruz é o sinal do 
amor universal de Deus. Algumas paróquias celebram 
no mesmo dia a via-sacra. O Tríduo Pascal termina no 
sábado com a “mãe” de todas as celebrações: a Vigília 
Pascal. A noite escura que Jesus ilumina com a Sua 
ressurreição, ou seja, a vitória da vida sobre a morte.

Peregrinação a Taizé
Um grupo de 20 jovens (acompanhados por quatro 
adultos da nossa paróquia e o Pe. João Paulo) pro-
moveu uma peregrinação a Taizé. Antes de partirem, 
celebraram com o nosso pároco a eucaristia de envio. 
Nesta celebração lembraram a ressurreição de Lázaro. 
E tal como o amigo de Jesus somos todos convida-
dos a ser instrumento da ressurreição. “Se queremos 
conhecer o dom de Deus temos de deixar que Ele ac-
tue em nós”, disse. “Devemos permitir que Ele habite 
em nós e nos permita conhecer o mistério do amor”, 
concluiu. Depois da celebração partiram em direcção 
a Taizé. No primeiro dia foram acolhidos e receberam 

instruções sobre as tarefas a desempenhar. Os dias 
que se seguiram foram dedicados à oração e às refle-
xões bíblicas. Nos últimos dias, os peregrinos foram 
convidados a viver experiências diferentes através da 
adoração da cruz. Na véspera do regresso a Pombal, 
viveram um momento especial. Numa das ocasiões fo-
ram distribuídas velas que eram acesas num momento 
especial de oração. Os jovens viveram esse momento 
com muita intensidade e deram testemunho do mesmo 
como algo muito especial e mágico. O último dia desta 
peregrinação coincidiu com o Domingo de Ramos que 
celebraram com uma procissão com início no lago do 
Silêncio e terminou na Igreja da Reconciliação. O re-
gresso foi emocionante e com muitas promessas de 
desejos de voltaram.

Via Sacra das Capelas
As capelas da 
Paróquia de 
Pombal cele-
braram, pela 
primeira vez, 
a via-sacra do 
Senhor juntas. 
A caminhada de Cristo até ao Calvário foi vivida com 
muita intensidade pelos paroquianos de 14 capelas 
(com celebração dominical) no passado dia 9 de abril. 
A serra do Sicó, já na freguesia de Vila Cã, foi cenário 
escolhido para acolher esta peregrinação que teve iní-
cio no sopé da serra e terminou no lugar de Sicó. Sem-
pre a subir, as centenas de pessoas que participaram 
nesta via-sacra viveram com emoção os últimos pas-
sos de Cristo. A própria natureza inóspita da serra lem-
brava o deserto que serviu de refúgio a Cristo durante 
os seus quarenta dias de reflexão interior. A celebração 
foi presidida pelo diácono Rodolfo Albuquerque e esta 
iniciativa foi proposta por duas capelas: Vicentes e Ar-
roteia. Ambas as comunidades já conheciam a experi-
ência por iniciativa própria. O alargamento às restantes 
capelas foi aprovado pelo nosso pároco. Seguiu-se o 
desafio às restantes capelas que responderam de for-
ma positiva e muito entusiasta e o resultado foi uma 
tarde de oração em completa união paroquial.
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Comunidade celebra Domingo de Ramos

A comunidade paroquial de Pombal celebrou, no pas-
sado dia 9 de abril, o Domingo de Ramos. Munidos 
pelos seus ramos de alecrim, oliveira, louro e outras 
flores silvestres, crianças e adultos concentraram-se 
no largo Marquês de Pombal, frente à Igreja Matriz, 
para a celebração de bênção dos ramos. Depois da 
cerimónia da bênção, presidida pelo Pe. Pedro Santos, 
a comunidade seguiu, em procissão, para a Igreja do 
Cardal, onde se celebrou a Eucaristia. A liturgia deste 
Domingo reveste, sempre, dois aspectos, à primeira 

vista contraditórios. Fala-nos de triunfo e glória, para, 
logo a seguir, nos falar em sofrimento e paixão. Reu-
nindo acontecimentos tão contrastantes, a Liturgia não 
tem outro intento senão apresentar-nos a figura de Je-
sus, no Seu aspecto de Rei messiânico e, ao mesmo 
tempo, de Servo do Senhor. Na verdade, a entrada 
triunfal em Jerusalém conduz à Paixão do Salvador. 
Mas, por outro lado, a Paixão só é plenamente com-
preendida por aquele que reconhece o carácter messi-
ânico de Jesus Cristo. O Pe Pedro Santos incidiu a sua 
homilia na leitura do Evangelho que lembra os últimos 
momentos da vida de Jesus Cristo entre os homens. 
Pe. Pedro Santos começou a sua homília esclarecen-
do os presentes sobre a razão pela qual chamamos a 
Jesus de Rei. E Ele é Rei na medida em que dá a vida. 

Na leitura que ouvimos foi possível ouvir os comporta-
mentos de várias pessoas da época. Judas entregou 
Jesus, arrependeu-se e enforcou-se, os discípulos 
fugiram, Pedro negou o seu Senhor, Pilatos lavou as 
mãos como se nada fosse, as mulheres acompanha-
ram Jesus ao Calvário, enfim tantas atitudes perante 
o sofrimento de cristo. “E nós? Como é a nossa forma 
de reagir?” questionou o sacerdote. A melhor forma de 
reagir é fazer o Seu caminho – do amor. Se somos 
indiferentes ao sofrimento do irmão também somos 
indiferentes ao sofrimento de Cristo. No final da homi-
lia, o Pe. Pedro Santos pediu aos presentes para que 
alarguemos a nossa capacidade amar, principalmente 
os nossos irmãos.

Vigília Pascal

A celebração anual da 
Morte e Ressurreição 
do Senhor tem o seu 
ponto culminante na 
Vigília Pascal, cora-
ção da liturgia cristã, 
centro do ano litúrgi-
co, a mais antiga, a 
mais sagrada, a mais 
rica de todas as cele-
brações, a mãe de to-
das as vigílias. Cristo 
ontem e hoje, princípio 
e fim, Alfa e Ómega, a 
Ele pertence o tempo 
e a eternidade. Assim 
se deu início à cele-
bração com a bênção 
do lume novo. O fogo 
que se expande, símbolo de Cristo vivo e Ressuscita-
do representado no Círio Pascal. Luz que representa 
a Luz de Cristo, essa mesma Luz que há-de ser le-
vada por todos nós. Seguiu-se a Liturgia da Palavra. 
Através das leituras proclamadas foi lembrado todo o 
caminho do Povo de Deus, toda a História de Salva-
ção, começando pela leitura do livro de Génises, com 
o relato da criação. Na homília, o pároco recordou-nos 
que os cristãos reúnem-se para celebrar o grande 
acontecimento da Salvação. A assembleia foi convida-
da a lembrar o seu baptismo, sendo que através dele 
nos tornamos participantes da morte e ressurreição de 
Cristo. Seguiu-se a bênção da água baptismal, onde 
tivemos a oportunidade de renovar as promessas do 
nosso baptismo. No fim da Celebração, o Pe. João 
Paulo desafiou toda a comunidade a anunciar Cristo 
Ressuscitado: “Agora somos testemunhas da Ressur-
reição Cristo. Levemo-Lo para a nossa casa, para a 
nossa família, para o nosso trabalho, para o mundo. 
Anunciemos com alegria que Cristo vive entre nós, 
demonstrando-o com gestos de amor”.

Helena Cabral
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Primeira leitura (Actos 2, 14.22-33)
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, 
ergueu a voz e falou ao povo: «Homens da Judeia e vós 
todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está 
a acontecer e ouvi as minhas palavras: Jesus de Nazaré 
foi um homem acreditado por Deus junto de vós com 
milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de 
vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, 
segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós 
destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz pela mão de gente 
perversa. Mas Deus ressuscitou-O, livrando-O dos laços 
da morte, porque não era possível que Ele ficasse sob o 
seu domínio. (...) Irmãos, seja-me permitido falar-vos com 
toda a liberdade: o patriarca David morreu e foi sepultado e 
o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como 
era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento 
que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no 
seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição 
de Cristo, dizendo que Ele não O abandonou na mansão 
dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi 
este Jesus que Deus ressuscitou e disso todos nós somos 
testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, 
recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele 
derramou, como vedes e ouvis».

Segunda leitura (1 Pedro 1, 17-21)
Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele que, sem 
acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas 
obras, vivei com temor, durante o tempo de exílio neste 
mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, 
como prata e oiro, que fostes resgatados da vã maneira 
de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue 
precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, 
predestinado antes da criação do mundo e manifestado 
nos últimos tempos por vossa causa. Por Ele acreditais em 
Deus, que O ressuscitou dos mortos e Lhe deu a glória, 
para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em 
Deus.

Leitura do Evangelho (Lc 24, 13-35)
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma 
povoação chamada Emaús, que ficava a duas léguas 
de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que 
tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus 
aproximou-Se deles e pôs-Se com eles a caminho. Mas 
os seus olhos estavam impedidos de O reconhecerem. 
Ele perguntou-lhes: «Que palavras são essas que trocais 
entre vós pelo caminho?». Pararam, com ar muito triste, e 
um deles, chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único 
habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes 
dias». E Ele perguntou: «Que foi?». Responderam-Lhe: 
«O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso 
em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo; 
e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes 
O entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de libertar 
Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isto 
aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso 
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Avisos Paroquiais
:: 01.Mai | Almoço-convívio do Grupo de Leitores

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

:: 02.Mai | Igreja do Cardal - Vigília de Oração pelas 
Vocações (21h00)

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

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

:: 05.Mai | Centro Paroquial - Reunião Catequistas 10º 
Ano (21h30)

:: 05.Mai | Igreja do Cardal - Reunião de Pais da 
Profiissão de Fé (21h30)

:: 06-07Mai | Salão Paroquial - CPM

:: 06.Mai | Festa da Vida do 8º Ano (15h00)

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

:: 07.Mai | Casal Fernão João - Festa de Nossa 
Senhora de Fátima - Missa e Procissão (14h00)

:: 07.Mai | Igrega do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

grupo nos sobressaltaram: foram de madrugada ao 
sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram 
dizer que lhes tinham aparecido uns Anjos a anunciar que 
Ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 
encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a 
Ele não O viram». Então Jesus disse-lhes: «Homens sem 
inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o 
que os profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer 
tudo isso para entrar na sua glória?». Depois, começando 
por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-lhes em 
todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. Ao chegarem 
perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir 
para diante. Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem 
caindo a noite». Jesus entrou e ficou com eles. E quando 
Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e 
entregou-lho. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e 
reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da sua presença. 
(...) Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e 
encontraram reunidos os Onze e os que estavam com eles 
(...). E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e 
como O tinham reconhecido ao partir o pão.


