
Esperança
A teologia diz que a Fé, a Esperança 
e a Caridade são as três virtudes por 
excelência. A esperança é a virtude 
daquelas pessoas que ainda se en-
contram a caminho, que ainda não 
têm tudo aquilo que desejam. O 

homem oscila entre a bela actualidade e o “ainda não”. Na 
esperança, encaminha-se em direcção àquilo que o espera 
e por que anseia. Devemos dar razão da esperança que há 
em nós (Cf. 1 Pd. 3, 15). A razão da esperança é o próprio 
Cristo. A esperança, que nos permite viver melhor, não é 
simplesmente o preço de uma vida levada com optimismo. 
Temos sempre de dar satisfações a nós próprios sobre 
a razão por que temos esperança. A verdadeira razão é 
Jesus Cristo Ressuscitado. Assim, podemos dizer que a 
esperança é uma âncora segura da alma. Na esperança, 
a alma fortalece-se no interior do santuário. A esperança 
transforma a nossa vida quotidiana. Quando vivemos 
com esperança, não nos apresentamos resignados nem 
cansados. Quando os cristãos se agarrarem à riqueza da 
sua esperança, tornar-se-ão então o próprio fermento da 
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esperança neste mundo. De facto, a esperança não nos 
deixa confundidos, porque o amor de Deus foi derramado 
em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
Podemos dizer que o nosso Deus é o Deus da Esperança. 
Deus oferece-nos a esperança por intermédio do Espírito 
Santo. O Espírito Santo encoraja-nos a não depositar a 
nossa esperança neste mundo e naquilo que é evidente, 
mas em Deus. Quem deposita a sua esperança apenas 
nas suas próprias capacidades, ficará desapontado e sen-
tir-se-á vazio. É importante deixar entrar de novo a espe-
rança cristã na consciência. A esperança cristã deixa-nos 
ver, de uma forma realista, as possibilidades específicas 
de um novo futuro. Os cristãos não se devem desviar da 
esperança. Vive na Esperança! Através da esperança olho 
para a vida, não como sendo propriedade minha, mas sim 
propriedade daquele que a criou: o próprio Deus. Neste 
sentido, “levantai as vossas cabeças; porque a vossa re-
denção está próxima” (Lc. 21, 28). Sê alegre na esperança. 
Confia! A esperança cristã nunca desilude. O fundamento 
da esperança cristã, é aquilo que de mais fiel e seguro 
pode existir.

dos a Cristo, numa celebração 
iluminada pelo Espírito Santo, 
celebrámos, em festa, o início 
da vida cristã dessas crianças. 
Foi um momento muito espe-
cial para toda a família cristã ali 
reunida. Os pais e padrinhos 
aceitaram a missão de serem 
evangelizadores dessas crian-
ças. Damos graças a Deus por 
mais estes filhos, que agora, 
podem chamar a Deus, com 
total confiança, de Pai. Rece-
beram uma vida nova, vida que 
não se esgota e que vem de 
Deus. Deus comunica a Sua 
vida, em Jesus Cristo, pelo 
Espírito, para que não mais es-
tejamos sujeitos ao pecado e à 
morte. Estas crianças passam 
a viver na família de Deus, pu-
rificadas e com a luz de Cristo 
acesa para sempre. Este foi 
um dia de festa para a nossa 
comunidade.

No passado domingo, dia 30 de Abril, pelas 12h00, na 
Igreja Matriz, dezasseis crianças receberam o sacra-
mento do Batismo. Dessas crianças, treze vão receber 
o sacramento da Eucaristia pela primeira vez, no dia 21 
de Maio, numa festa da nossa comunidade cristã. As 

crianças, pais, padrinhos e convidados, participaram 
na Eucaristia das 10h30, na Igreja do Cardal, onde as 
crianças foram apresentadas à comunidade presente, 
pelo nosso Pároco Pe. João Paulo Vaz. Após a Eucaris-
tia, dirigiram-se para a Igreja Matriz, para a celebração 
do Baptismo, presidido pelo Sr. Padre Salvador. Uni-
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Procissão de Velas na Charneca
A capela da Charneca, 
em colaboração com os 
crismandos do 10º ano, 
realizou uma procissão 
das velas na noite do dia 
12 de maio. A celebra-
ção teve a participação 
especial dos catequi-
zandos do 10º ano, pois 
estes enfeitaram o an-
dor de Nossa Senhora 
de Fátima e levaram-no 
durante todo o trajeto da 
procissão. Foi um mom-
neto de oração muito 
belo. Em comunhão 
com o Papa Francisco 
e todos os peregrinos 
que estiveram em Fáti-
ma, rezámos pela paz, 

pelo mundo e pela nossa comunidade paroquial. Que 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima nos guie pelos 
caminhos da esperança e da paz.
Catarina Gonçalves

Último Encontro 
da Escola Paroquial de Pais 4º ano
A Paróquia de Pombal levou a efeito no dia 15 de Maio, 
o 6º encontro da Escola Paroquial de Pais do 4º ano de 
catequese. Subordinada ao tema “A Palavra Inspira-
da, Dom de Deus à Sua Igreja”. Depois de uma breve 
síntese dos conteúdos apresentados neste ano cate-
quético, no qual possibilitamos às crianças o conhe-
cimento da Bíblia, uma visão de conjunto da Palavra 
inspirada, e testemunho da Aliança de Deus com os 
homens, feita no Antigo e no Novo Testamento. Pos-
sibilitámos um contacto assíduo com a Bíblia, como 

o Livro da Palavra e “Livro de Fé”. Procurámos que 
as crianças aplicassem e relacionassem, a Palavra de 
Deus com a sua vida. Nem só do pão vive o homem, 
mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus. E 
essa palavra que sai da boca de Deus tem, segundo o 
profeta Isaías, uma missão, que é ser “ pão para comer 
“e alimentar, com a sua energia vivificante. Só Jesus 
Cristo, Palavra viva e incarnada, é Mestre para nos 
ensinar como se vive a Palavra de Deus. Com Ele po-
demos aprender. Quem aprende com Jesus torna-se 
aquela casa construída sobre a rocha, que nenhuma 
tempestade poderá abalar. Finalmente, servindo-nos 
de uma pequena dinâmica utilizando alguns símbolos, 
relembrámos o compromisso que os pais fizeram com 
os filhos, quando assumiram a catequese para os seus 
filhos. Nós construímos laços, unimo-nos através da 
nossa fé, plantámos a semente no coração de cada 
um deles. Agora, cabe a cada um de vós, ajudar o vos-
so filho a regar essa semente lançada por nós, para 
que ela possa germinar um dia. Grande compromisso 
e grande responsabilidade! Neste encontro sentimos 
amor, carinho, aprendemos uns com os outros, hou-
ve cumplicidade e espirito de entrega entre os irmãos 
presentes. Com esta entrega foi possível construir me-
lhores cristãos e melhores pessoas. É esta a missão 
do catequista.
Helena Cabral

Papa Francisco “tornou o cristianismo 
muito mais interessante”

O jornalista Daniel Oliveira disse que o Papa Francis-
co é hoje uma voz ouvida por todos, porque represen-
ta “muito mais a Igreja do perdão do que do castigo, 
da solidariedade do que do pecado”. Em entrevista à 
Agência ECCLESIA, o comentador e político salienta 
que este centrar do foco da Igreja Católica nas “ques-
tões sociais” representa um motivo de “enorme es-
perança” para todos, inclusive “para os não crentes”. 
“Tornou o cristianismo muito mais interessante”, admi-
te Daniel Oliveira, que se assume como não-crente. O 
Papa argentino, em vez de apontar “diferenças”, procu-
ra descobrir caminhos em conjunto, de “solidariedade”. 
Uma figura que, ao longo do seu pontificado tem pro-
curado trazer “mudança” à Igreja Católica e que, além 
disso, não se fica pelas palavras, mas coloca-as em 
prática. “Não acho que este Papa seja populista; ele 
percebeu o lugar que ocupa e a mensagem que tem 
que passar. E em todas as mensagens o exemplo é 
sempre das coisas mais poderosas que existem”, refe-
re Daniel Oliveira. Daí que, nos dias 12 e 13 de maio, 
Francisco tenha estado em Fátima como “peregrino” 
ou que ele tenha revelado sempre uma “enorme exi-
gência” na aplicação da mensagem cristã, sem medo 
de encontrar “resistência”.
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 Bispo de Coimbra lembra 
os apelos do Papa em Fátima

O bispo de Coimbra real-
çou os apelos que o Papa 
Francisco deixou, em Fá-
tima, de cuidado pelos 
mais marginalizados e de 
empenho na oração. Na 
homilia da Missa da Festa 
Diocesana das Famílias a 
que presidiu na localida-

de de Febres, D. Virgílio Antunes realçou que mesmo 
“uma pessoa que não viva na perspetiva da fé e do 
Evangelho sente-se tocada pela ação humana, próxi-
ma, na caridade, no coração, do Papa Francisco”. “Os 
agnósticos e indiferentes destacam sempre a atenção 
do Papa aos mais pobres, às periferias da humani-
dade, é aquilo que os toca”, referiu o prelado, numa 
intervenção publicada pelo gabinete de comunicação 
da Diocese de Coimbra. Durante a sua vinda ao San-
tuário de Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, o Papa 
argentino lembrou os “desterrados” deste tempo, os 
que sofrem longe da atenção da sociedade, nos mais 
variados meios. Francisco deixou uma mensagem par-
ticular para os doentes presentes nas celebrações da 
Cova da Iria, a quem considerou “tesouros da Igreja”. 
Um dos momentos mais marcantes desta viagem, in-
serida no Centenário das Aparições, foi a chegada do 
Papa à Capelinha das Aparições, em que rezou diante 
da imagem de Nossa Senhora de Fátima durante lar-
gos minutos, perante um recinto envolto em silêncio. 
Na sua intervenção, este domingo em Febres, o bispo 
de Coimbra frisou que sem esta componente da “es-
piritualidade”, é impossível que os crentes “se sintam 
no mundo como Igreja, como uma família cristã”. “A 
falta de oração pessoal, familiar e comunitária” será 
“sempre sinal de abrandamento da força da fé. Mesmo 
dentro da nossa Igreja por vezes pensamos em mudar 
a nossa casa, o nosso mundo, sem o Senhor”, apontou 
aquele responsável. O bispo de Coimbra acrescentou 
a que a dimensão prática do Evangelho, que chega do 
Papa argentino, tem de “aplicar-se” também à Igreja 
Católica e das suas comunidades. “Não podemos ficar 
tranquilos se nos dedicamos ao uso da Palavra ape-
nas nas instituições eclesiais, é preciso sair”, frisou 
D. Virgílio Antunes. Durante a 21.ª Festa Diocesana 
das Famílias, no Concelho de Cantanhede, o bispo de 
Coimbra reforçou que só uma “espiritualidade enraiza-
da em Jesus Cristo” permite “levar a vida até às últimas 
consequências”, na família, na sociedade. “Estamos 
num tempo em que precisamos mais de ver e assimi-
lar a Boa nova, o Evangelho de Cristo, do que rejeitar, 
julgar o que se passa à nossa volta”, defendeu aquele 
responsável, voltando depois ao contexto das famílias 
para citar a exortação apostólica ‘A alegria do amor’. 
Um documento em que Francisco sublinha que, em 
vez de pensar na família “como um problema”, é preci-
so encará-la como “uma boa nova, uma feliz notícia”. 
Também “como lugar de promoção da fraternidade, da 
caridade e portanto da vida”. (Agencia Ecclesia)

Fátima e o Papa Francisco

Há cem anos três crianças, a mais nova com apenas 
seis, lutaram e sofreram para transmitir ao mundo a 
mensagem de Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus, 
apareceu numa nuvem de luz com palavras de espe-
rança e de paz numa Europa mergulhada no primeiro 
conflito à escala mundial. E sabendo Maria que o se-
gundo conflito, ainda mais sangrento, estava iminente 
pediu-lhes que rezassem muito e transmitissem aos 
adultos palavras de paz. O que aconteceu nos anos 
seguintes é histórico e do conhecimento de todos. In-
felizmente, a humanidade continua a ignorar os apelos 
da nossa Mãe. Um século depois e graças a estas três 
crianças foi possível viver momentos únicos de comu-
nhão com Deus junto do sucessor de Pedro – Papa 
Francisco. Escrever o que senti? É difícil transmitir em 

palavras. Senti a presença de Deus no meu coração. O 
encontro com Cristo é algo que nos faz sentir tão bem! 
Senti uma paz interior. Passei por momentos únicos 
que só Ele nos pode oferecer. E o Papa?! É impos-
sível ficar indiferente às palavras e apelos do Santo 
Papa. O nosso pastor pediu-nos algo tão simples como 
amar o próximo, principalmente os nossos irmãos em 
sofrimento. Será que é assim tão difícil estender a mão 
ao irmão em sofrimento? O Papa Francisco lembrou 
que não estamos sós – “Temos Mãe!” Então se temos 
Mãe, aquela em quem confiamos todos os nossos se-
gredos porque não seguimos os seus conselhos? A 
questão também é extensiva a mim própria que nem 
sempre dou ouvidos aos seus apelos: oração e acção. 
O fim-de-semana passado foi pródigo em recolhimen-
to e muita, mas mesmo muita oração. Sobre o Papa 
Francisco… gostava de gastar o resto das linhas com 
elogios à postura deste Papa do século XXI. Mas, infe-
lizmente, por mais elogios que eu procure no dicionário 
serão sempre poucos para enaltecer as capacidades 
deste enviado de Deus. Para ser sincera, o Papa Fran-
cisco não precisa de mais elogios. O Papa Francisco 
precisa que nós, bem como toda a humanidade, nome-
adamente os principais líderes mundiais atendam aos 
seus apelos de paz. O mundo está e novo em conflito e 
mais do que nunca é importante lembrar a mensagem 
de Fátima. Nossa Senhora pediu que nunca cessásse-
mos de rezar pela paz. Cem anos depois… a oração 
e a intimidade com Deus é o único recurso ao nosso 
alcance para vencer todas as vicissitudes da vida.
Paula Marques
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Primeira leitura (Actos 8, 5-8.14-17)
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e 
começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões 
aderiam unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-las e 
ao ver os milagres que fazia. De muitos possessos saíam 
espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos 
paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria 
naquela cidade. Quando os Apóstolos que estavam em 
Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra 
de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram 
lá, rezaram pelos samaritanos, para que recebessem o 
Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles: 
só estavam baptizados em nome do Senhor Jesus. Então 
impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo.

Comentário
A partir de Jerusalém, a Igreja vai dilatar-se pelo mundo 
ou, de maneira diferente, os homens começam a entrar na 
Igreja, à medida que escutam a Palavra de Deus e a ela se 
convertem. Isto será fruto da pregação dos mensageiros 
da Palavra e da acção do Espírito Santo, que actua nesta 
Palavra. Continua a ser o livro dos “Actos dos Apóstolos” 
que nos dá testemunho desta acção do Espírito de Deus.

Segunda leitura (1 Pedro 3, 15-18)
Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos corações, 
prontos sempre a responder, a quem quer que seja, sobre 
a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura 
e respeito, conservando uma boa consciência, para 
que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam 
confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento 
em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa 
a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, 
Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados – o Justo 
pelos injustos – para nos conduzir a Deus. Morreu segundo 
a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.

Comentário
Também a palavra de S. Pedro continua a fazer como que 
uma catequese mistagógica, isto é, a introduzir-nos no 
mistério da vida cristã, que é o mistério da vida de Cristo na 
vida dos baptizados. Cristo morreu, depois de ter assumido 
a nossa situação de mortais; mas ressuscitou, e, vencendo 
assim a morte, deu-nos a sua vida imortal. Ele é a nossa 
esperança.

Leitura do Evangelho (Jo 14, 15-21)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me 
amardes, guardareis os meus mandamentos. E Eu pedirei 
ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre 
convosco: Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não 
pode receber, porque não O vê nem O conhece, mas que 
vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. 
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui 
a pouco o mundo já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, 
porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis 
que Eu estou no Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. 
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, 
esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 21.Mai | Expocentro - Primeira Comunhão (15h00)

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

:: 23.Mai | Capela de Santo António - Eucaristia Escola 
MCC (21h30)
:: 24.Mai | Centro Paroquial - Reunião Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)
:: 25.Mai | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

:: 26.Mai | Curso Alpha (19h30)

:: 27.Mai | Expocentro - Preparação Profissão de Fé 
(15h00)

:: 27.Mai | Igreja Matriz - Celebração Penitencial Crisma 
(16h00)

:: 27.Mai | Igreja Matriz - Reunião Crismandos, Pais e 
Padrinhos (21h30)

:: 28.Mai | Capela da Valdeira - Missa e Procissão 
(11h00)

:: 28.Mai | Igreja do Cardal - Festa da Aliança 5º ano 
(12h00)

:: 28.Mai | Capela dos Mendes - Missa e Procissão 
(14h00)

:: 28.Mai | Expocentro - Profissão de Fé (16h00)

:: 28.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral

meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».

Comentário
Jesus promete aos Apóstolos enviar-lhes o Espírito 
Santo, que será neles, ao mesmo tempo, o seu auxiliar e 
advogado no meio das dificuldades que hão-de suportar 
para se manterem fiéis, e o consolador e intercessor nas 
lutas que hão-de sofrer para vencerem os obstáculos que 
lhes advirão da parte do mundo. Será o Espírito Santo que 
lhes fará reconhecer o Senhor vivo para além da morte, na 
glória da ressurreição.


