
Fé
Cresci num lar acolhedor e rico de 
fé. A vivência da fé junto da minha 
família foi fundamental na minha 
vida. Em linguagem corrente, utiliza-
mos muitas vezes a palavra fé no 
sentido de: acredito em ti; acredito 

no que dizes; confio que me dizes a verdade. A crença é 
por isso uma atitude essencial da vida humana. Apesar 
disto, a verdade, é que a palavra fé tem sempre algo a 
ver com Deus. Ora, a fé é uma adesão pessoal do homem 
a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o as-
sentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Não 
nos podemos esquecer que a fé é uma atitude existencial, 
que nos dá a convicção de sermos amados, liberta-nos da 
solidão da angústia e do vazio, dispõe-nos a aceitarmo-nos 
a nós mesmos e a amar os outros, dá-nos a coragem de 
dasafiar o desconhecido. A fé é um dom de Deus, que é 
oferecido a todos. Sem dúvida que a fé é um acto pessoal, 
contudo não é um acto isolado. Ninguém pode acreditar 
sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu 
a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. 
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ASCENSÃO DO SENHOR

Diác. Rodolfo Albuquerque

Foi de outrem que o crente recebeu a fé, a outrem a deve 
transmitir. Cada crente, é, assim, um elo na grande cadeia 
dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos 
outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os 
outros na fé. Precisamos todos de ter uma fé esclarecida, 
profunda, talvez até pouco vulgar. Muitas vezes, pergun-
tamo-nos: que fazer? E a resposta poderá ser: afirmar a 
nossa fé, mesmo no insucesso ou fracasso. Devemos ter 
uma enorme e profunda confiança em Deus, mesmo nas 
circunstâncias mais graves, aceitando com serenidade e 
paciência o que nos vai acontecendo. No fundo, trata-se 
duma entrega absoluta nas mãos de Deus. Escolhi a pala-
vra fé porque os meninos e meninas da catequese vão cel-
ebrar a sua Profissão de Fé. Recordo-me, perfeitamente, 
da minha Profissão de Fé. Devemos todos crescer na fé 
que professamos, em comunhão com a Igreja, recordando 
sempre o nosso Baptismo. Esta festa merece bastante in-
teresse tanto por parte dos pais como por parte das crian-
ças. Crer em Deus significa compreender que não bastam 
os factos do mundo. Crer em Deus significa que a vida tem 
um sentido.

foi explicando alguns dos passos que se iriam seguir 
às crianças e à assembleia, como o da Consagração, 
o momento em que Cristo pela voz do padre fala para 
todos e retoma o memorial que nos deixou daquela úl-
tima ceia que fez com os Seus discípulos. Depois de 
contar a história daquela ceia especial dos discípulos, 
foi esclarecendo os mais novos sobre a importância de 
cada elemento desta refeição: o pão e o vinho. O pão 
seria o próprio corpo de Jesus, que foi entregue nós, 
o cálice de vinho seria o do Seu próprio sangue, que 
foi derramado por todos na cruz, por causa de nós. Na 
Oração eucarística, deu graças a Deus por toda a obra 
da salvação e por todos os dons que se convertem no 
Corpo e Sangue de Cristo. O Pároco, Pe. João Paulo 
Vaz, deu a comunhão pela primeira vez aos 108 meni-
nos e meninas acompanhados pelos seus pais num 
ambiente de cânticos e de louvor. Ainda, em clima de 
oração as crianças cantaram e com gestos o cântico” 
deixa a Luz do céu entrar” rezaram a oração de pós-
Comunhão Ó Jesus, eu creio que estás presente na 
Eucaristia… E assim, em ambiente de festa, cada um 
continuou com os seus familiares e amigos. 
Damos graças ao Senhor nosso Deus por todas estas 
maravilhas! A Paróquia de Pombal rejubila de alegria 
com estas celebrações festivas. 

No Passado Domingo dia 21 de Maio, pelas 15Horas, 
na Expocentro, os 108 meninos e meninas, com os 
seus pais, irmãos, familiares, catequistas e outros, da 
Paróquia de Pombal, participaram na celebração da 
sua Primeira Comunhão, presidida pelo nosso Pároco 
Pe. João Paulo Vaz. O nosso Pároco saudou todos 
e deu as boas-vindas em particular às crianças da 
Primeira Comunhão. As crianças de um modo espe-
cial e toda a comunidade presente rogaram: “Pai nós 
Te pedimos perdão…Concede-nos a refeição especial 
que Cristo nos deixou”. Foi com estas palavras que 
os meninos e meninas e a comunidade se apresen-
taram junto ao altar para receber e celebrar a Festa da 
Primeira Comunhão. Seguiu-se a Liturgia da Palavra 
– o Pároco, na homilia, fez menção à primeira leitura- 
”Impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espirito 
Santo” , na segunda leitura, “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”. No Evangelho, Jesus diz-
nos: Não vos deixarei órfãos, Eu pedirei ao Pai, que 
vos dará outro defensor, o Espirito Santo. E com esta 
certeza procedeu-se à Liturgia Eucarística. O Pároco 
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Descarregue a novíssima aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows

Visita do Papa em exposição
O Museu da Presidência tem aberta ao público, até 
dia 28 de maio, a exposição ‘Um peregrino entre pe-
regrinos’, relacionada com a visita recente do Papa 
Francisco a Fátima, entre 12 e 13 de maio. De acordo 
com um comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a 
referida mostra, com o subtítulo ‘Encontros entre Por-
tugal e a Santa Sé, 1967-2017’, coloca à disposição 
dos visitantes “um conjunto de peças e documentação” 
que relatam a história dos contactos e das viagens de 
vários Papas ao nosso país. Ao deslocar-se a Portugal, 
no âmbito da celebração do Centenário das Aparições 
de Nossa Senhora de Fátima, e da canonização dos 
pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, o Papa Fran-
cisco tornou-se no quarto pontífice a vir a território por-
tuguês. Esta relação começou com o Papa Paulo VI, 
em 1967, foi prosseguida depois pelo Papa João Paulo 
II, em 1982, 1991 e 2000, e em 2010 por Bento XVI. A 
exposição conta com elementos ligados à coleção do 
próprio Museu da Presidência, aos arquivos da Presi-
dência da República, ao arquivo da Fundação Mário 
Soares e ao arquivo particular do ateliê do arquiteto 
Álvaro Siza Vieira.
Agencia Ecclesia

Catequese da Fé
No domingo passado realizou-se o 6º e ultimo encontro 
das catequeses da fé, que teve como tema “Sobre esta 
Pedra edificarei a minha Igreja”. O encontro iniciou-se 
com a construção de um puzzle, no qual cada peça 
representava cada um dos catequizandos e que todos 
juntos, juntando as peças (todas diferentes mas com 
igual importância) construíam a imagem do puzzle! O 
puzzle tentou tornar presente a descrição de Igreja fei-
ta por S. Paulo, que a compara a um corpo (tal como 
um puzzle construído) constituído por muitos membros 
(peças puzzle), no qual cada um com diferentes voca-
ções/dons contribuem para a unidade e bom funciona-
mento deste corpo que tem à cabeça Jesus Cristo que 
orienta, dá sentido e faz-Se presente pelo Seu Espirito!  
A Igreja é então definida como uma comunidade de 
todos aqueles a quem Deus escolhe/chama (os esco-
lhidos) a participar da Sua vida para que, através da 
vocação de cada um, possam ser sinais do Amor de 
Deus pela humanidade; deem a conhecer a salvação 
que Cristo veio trazer ao mundo e continuar a contruir 
o Reino de Deus inaugurado por Jesus. Esta é a nossa 
missão como cristãos! Deus deixa-nos este Tesouro, 
que não é só nosso, temos a missão de cuidar dele, e 
através dos meios que Deus põe à nossa disposição 
(Palavra de Deus, sacramentos, Fé, Esperança e Cari-
dade) ir pelo mundo anunciar a nossa herança!
Helena Cabral

Para recordar...
Rezemos pela Igreja e pelo Papa 
Francisco. São Francisco Marto e Santa 
Jacinta Marto. Rogai por nós!

“Peço a todos para se unirem a mim como peregrino 
da esperança e da paz: que as vossas mãos em 
oração continuem a apoiar as minhas.” 
(Papa Francisco)

Dia da Igreja Diocesana
Este ano o Dia da Igreja Diocesana será celebrada por 
Arciprestados. Será no dia 11 de Junho. O Arciprestado 
de Pombal irá festejar este grande dia na Paróquia do 
Louriçal. Brevemente serão dadas mais informações. 
Não falte! “Juntos Construímos o nosso Arciprestado!”
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

 Festa das Bem-Aventuranças

No decorrer da tarde de sábado, dia 20 de maio, nós, 
catequizandos do 7º ano,  tivemos  a nossa festa das 
Bem Aventuranças. Tendo como inspiração o Papa 
Francisco …de sair para a rua, ir às periferias… ou 
seja, estarmos mais próximos dos outros saímos à rua 
para ir visitar a Conferência de S. Vicente de Paulo, 
Filarmónica Artística Pombalense, o lar da Santa casa 
da Misericórdia, o lar dos Vinagres e os Bombeiros Vo-
luntários de Pombal. Estas instituições estão todas ao 
serviço da comunidade, tendo também o objectivo de 
ajudar as pessoas, não só os mais necessitados, mas 
todos aqueles que desejarem. São instituições que 
normalmente estão um pouco escondidas do nosso dia 
a dia e não lhe damos o devido valor, valor que deve 
ser salientado. Toda esta experiência fez-nos entender, 
perceber e conhecer histórias de vida surpreendentes 
e novas realidades que não estávamos à espera, como 
por exemplo os bombeiros, entre outros, que abdicam 
da sua vida pessoal na entrega aos outros. No fundo 
todas as instituições são um sinal de esperança porque 
nos sentirmos motivados a sermos melhores. Se cada 
um abdicasse do seu tempo para fazer o bem seriamos 
mais felizes.

Convívio de Encerramento 
do Caminho eSV 

No dia 17 de Maio terminou um percurso, de cerca 
de um ano e meio, do Caminho eSV( esse sentir vi-
ver). Um caminho com propósitos, um caminho para 
a vida. Um percurso com 40 sessões semanais, que 
nos permitiram aprofundar, recordar e aprender valo-
res que nos ajudaram a robustecer o homem interior. 
Frequentaram este caminho cerca de 50 pessoas, em 
média, que com grande perseverança, foram bebendo 
dos cinco propósitos apresentados, pelo nosso Pároco 
Pe. João Paulo, que apresentou um modelo inédito a 
nível de formação de adultos ao qual se dedicou , du-
rante todos estes meses,  com todo o  empenho. Este 
percurso  foi assente nos seguintes propósitos:
1 º propósito - Para que estou eu na terra.
2º propósito - Tu foste criado para a família de Deus.
3º propósito - Tu foste criado para seres como cristo.
4º propósito - Foste moldado para servir a Deus.
5º propósito - Foste criado para uma missão.

Fomos crescendo e libertando-nos de alguns traumas, 
aprendendo a desdramatizar as pequenas fragilidades 
da nossa vida. Aprendemos a relacionarmo-nos com 
Deus e com os outros, ao mesmo tempo que fomos 
confirmando o grande amor com que o Senhor nos 
criou. “Foi com isto que ficámos a conhecer o amor: 
Ele, Jesus, deu a sua vida por nós; assim também nós 
devemos dar a vida pelos nossos irmãos.” Tudo isto 
nos tem possibilitado uma vida mais humana e mais 
feliz. Usando os dons que Deus nos deu para servir os 
outros. “Esforça-te por te apresentares diante de Deus 
como trabalhador digno e irrepreensível, interpretando 
corretamente a palavra da verdade.” Ser cristão no 
mundo, é esta a nossa grande missão. Por tudo isto, 
pela amizade e cumplicidade, que foi crescendo ao 
longo destes meses entre todos, damos graças a Deus 
por este trabalho. Terminamos com a avaliação de todo 
o percurso e um convívio onde reinou a alegria.
Helena Cabral

 Festa dos jovens
no Casal Fernão João

Os jovens da comunidade do Casal Fernão João ce-
lebraram no fim-de-semana de 13 e 14 de maio a fes-
ta em honra de Nossa Senhora de Fátima. Ainda sob 

inspiração do Papa Francisco que passou pelo nosso 
país na véspera desta festa, os jovens deram o seu 
melhor no sentido de transmitir da melhor maneira pos-
sível a mensagem de Maria. A celebração da Eucaris-
tia foi presidida pelo Pe. Salvador. A comunidade ouviu 
atentamente a palavra de Deus na celebração e de-
pois saiu à rua agradecendo as maravilhas que Deus 
faz por nós. Após a procissão a comunidade do Casal 
Fernão João festejou com a animação que caracteriza 
esta localidade da Paróquia de Pombal. Que Nossa 
Senhora de Fátima interceda por todos os jovens da 
nossa comunidade paroquial. 
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Primeira leitura (Actos 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, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. 
Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, sereis 
baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias». 
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: 
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele 
respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos ou os 
momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; 
mas 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
A Ascensão de Jesus é a última aparição do Ressuscitado 
que não só dá testemunho da verdade da Ressurreição, 
como faz compreender que Jesus vive agora na glória 
do Pai. A Ascensão manifesta assim o sentido pleno da 
Páscoa: depois de destruir o pecado e a morte com a sua 
Morte e Ressurreição, Jesus Cristo introduz o homem, que 
tinha assumido na Encarnação, na glória de seu Pai. 

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
Sentando-se à direita do Pai, Jesus introduz a humanidade 
na comunhão definitiva com Deus. É este o fruto do seu 
sacrifício na Cruz, a comunhão com o Pai, e é a esperança 
de todos os que n’Ele crêem.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 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 (15h00)

:: 28.Mai | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)
:: 1.Jun | Centro Paroquial - Reunião Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 2.Jun | Curso Alpha (19h30)

:: 2.Jun | Salão Paroquial - Ultreia MCC (21h30)

:: 3.Jun | Pavilhão Actividades Económicas - Ensaio 
Crisma (16h00)
:: 3.Jun | Centro Paroquial - Reunião Grupo de Leitores 
(18h30)

:: 3.Jun | Igreja do Cardal - Vigília de Pentecostes 
(21h00)

:: 4. Jun | Pavilhão Actividades Económicas - Crisma 
(15h00)

:: 4. Jun | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

Leitura do Evangelho (Mt 28, 16-20)
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, 
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando 
O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. 
Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi 
dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Comentário
A Ascensão não é uma ausência, mas uma plenitude. 
O Senhor não abandona os seus na terra. Ele é, pela 
Ressurreição, o “Senhor” que domina o Céu e a terra. 
E continua presente e activo no meio de nós pelo seu 
Espírito que está na Igreja: na palavra de Deus, na acção 
dos Sacramentos, no amor da comunidade dos crentes 
vindos de todas as nações e em cada baptizado.


