
Crisma
A nossa comunidade está em festa. 
Vamos celebrar o Sacramento da 
Confirmação, acolhendo o Sr. D. 
Virgílio, Bispo de Coimbra. É um dia 
de festa e de grande alegria.  A Con-
firmação é o Sacramento que com-

pleta o Baptismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito 
Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho 
de Deus e pede o Espírito de Deus, sob o sinal da im-
posição das mãos e da unção com o Crisma, obtém a força 
para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras 
e actos. Ele é agora um membro legítimo e responsável da 
Igreja Católica. Quando um treinador manda um jogador 
de futebol para o campo, põe-lhe a mão sobre o ombro e 
dá-lhe as últimas instruções. Assim também se pode com-
preender a Confirmação. É-nos posta a mão, entramos no 
campo da Vida. Pelo Espírito Santo, sabemos o que temos 
a fazer. Na Confirmação é marcado na alma de um cristão 
baptizado um selo indelével e eterno, que só se pode re-
ceber uma vez. O dom do Espírito Santo é a força do Alto 
em que esse cristão realiza a graça do seu Baptismo ao 
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longo da vida, como testemunha de Cristo. Ser confirmado 
significa fazer um acordo com Deus. O confirmado diz: sim, 
eu creio em Ti, meu Deus; dá-me o Teu Espírito Santo, 
para que eu Te pertença totalmente, nunca me separe de 
Ti e Te testemunhe com o corpo e com a alma, durante 
toda a minha vida, nos momentos bons e maus. Lembro-
me, perfeitamente, do dia em que fui crismado. Hoje, recor-
do-me do dia através de algumas fotografias. Nesse dia, o 
Sr. D. Albino Cleto disse que rezaria por mim e deu-me um 
grande abraço. Foi um momento muito especial. A todos os 
jovens e adultos que vão Celebrar o Sacramento da Con-
firmação desejo as maiores felicidades, contando com a 
minha oração. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará 
de vós! Vivam a vida com determinação e coragem. Anun-
ciem a todos a alegria de Cristo Ressuscitado. Tal como no 
Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre a comunidade 
dos discípulos, então reunida, também agora o Espírito 
Santo vem a cada baptizado que pede à Igreja o dom do 
Espírito Santo. Ele encoraja-nos e fortalece-nos para uma 
vida de testemunho por Cristo. Bem-Vindo Sr. D. Virgílio. 
Confirma-nos na fé e na esperança. 

da Salvação do Povo de Deus, com a apresentação 
das cinco reflexões em plenário. Começando com a 
primeira Aliança estabelecida entre Deus e a humani-
dade, passando pelas outras Alianças feitas através de 
Abraão, Moisés e os Profetas e terminando com a nova 
e Eterna Aliança realizada no sangue de Jesus Cristo. 
Continuaram a caminhada, levando a Arca da Aliança 
até à Igreja do Cardal, onde a festa terminou na Missa 
das 12 horas, presidida pelo Pároco.

Na manhã do passado domingo, no dia 28 de maio, a 
mata do castelo em Pombal, encheu-se de música, cor 
e alegria, acolhendo os oitenta e seis catequizandos 
do 5º ano da cidade e das capelas da Charneca, San-
torum e Travasso, com o apoio dos catequistas, alguns 
pais e músicos convidados, na sua Festa da Aliança. 
Caminhando, divididos em cinco grupos, por cinco 
percursos, cada grupo refletiu uma leitura sobre uma 
Aliança diferente. Procuraram o tesouro escondido 
(os dez mandamentos) e fizeram a sua interpretação. 
De regresso ao Salão Paroquial, contaram a História 
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Caminheiros em Fátima
Nos passados dias 20 e 21 de Maio, o clã XIII Pedro 
Hispano viveu mais uma grande atividade. Uma pere-
grinação a Fátima. Para este fim-de-semana, recebe-
mos o convite para meditar a etapa final da passagem 

de Jesus pela terra, o caminho da luz (Via Lucis). Um 
fim-de-semana marcado pelo esforço físico, pela par-
tilha de pensamentos e pelo encontro com Deus, que 
fortaleceu bastante o espirito de clã. Voltamos cami-
nheiros sem dúvida mais próximos do Homem Novo e 
um Clã um passo à frente no seu CamYnho.” 
Joana Simões

Reunião Preparação Crisma
No passado sábado, véspera da festa da Ascensão 
do Senhor, perto do início da semana da reta final da 
caminhada de 10 anos de iniciação cristã dos nossos 
crismandos, decorreu, na Igreja Matriz, a reunião de 
preparação do Crisma que contou com as presenças 
dos pais e padrinhos. Contámos nesta reunião, para 
além de alguns momentos de opinião e conselhos do 
Papa Francisco sobre o maior pilar da nossa socieda-
de, a família, e, ainda, sobre o Crisma que não deve 
ser encarado como o fim mas o princípio de tudo. O 
encontro foi dividido em vários momentos. O inicio da 
reunião ficou marcada pela visualização de um peque-
no vídeo sobre as várias atividades dos crismandos 
durante este ano. Seguiu-se uma pequena intervenção 
do nosso pároco, Pe. João Paulo que veio enriquecer, 
em muito, esta reunião, fazendo a conexão entre os 
vários momentos e a leitura bíblica: “A Parábola do 
Semeador”. Momento de agradecimento a todos as 
voluntárias, mães e  todos os catequistas, que se dis-
puseram a acompanhar os nossos crismandos, nas 
várias atividades fora da cidade. Para o fim ficou o tão 
aguardado momento dos testemunhos de alguns dos 
nossos crismandos: Beatriz Sá (Taizé); Carolina (Con-
vívios Fraternos); Vasco Cruz (descoberta de Deus nos 
outros); Catarina Gonçalves (Centro João Paulo II); 
Gracinda Pedro (Voluntaria em Condeixa). A conclusão 
de todos, e o conselho para os que nunca foram, é que 
”não vão de ideias pré-concebidas, aceitem o desafio, 
não neguem a oportunidade de fazer a diferença na 
vida do outro e na própria vida”. 
Helena MaximinoCoimbra recebe jornadas 

sobre os Franciscanos
A família franciscana está a comemorar oito séculos 
da sua presença no nosso país e vai realizar três con-
gressos, em locais distintos, sobre este acontecimento.
As primeiras jornadas realizam-se em Coimbra, Con-
vento de São Francisco, nos dias 16 e 17 de junho, 
e a primeira conferência é proferida por Saul António 
Gomes sobre os “800 anos de presença franciscana 
em Portugal”, lê-se no programa enviado à Agência 
ECCLESIA.“Espírito evangelizador e missionário do 
franciscanismo em Portugal (com referência aos Már-
tires de Marrocos e a Santo António)” por frei Joaquim 
Cerqueira Gonçalves e a apresentação do livro “O 
Convento - Igreja de Santo António dos Olivais (1217- 
2017)” de António Correia Góis, dominam a manhã do 
primeiro dia. Para além das várias conferências nos 
painéis, realiza-se também uma sessão de fados de 
Coimbra, na escadaria da Igreja de Santo António dos 
Olivais, na noite do primeiro dia e uma visita guiada 
ao convento de Santa Clara-a-Velha, no segundo dia 
dos trabalhos.
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 Festa das Bem-Aventuranças
na Charneca

As Bem-aventuranças são o modo que Jesus utilizou 
para dizer o que temos de fazer, qual o caminho que 
devemos seguir para sermos felizes. Os catequizan-
dos do 7ºano da Capela da Charneca decidiram assim 

tornar diferente a sua Festa das Bem-Aventuranças e 
efetuaram uma visita ao Lar Rainha Santa Isabel no 
passado dia 27 de maio. Adolescentes e idosos tive-
ram a oportunidade de conviver alegremente. Os sorri-
sos e o brilho nos olhos revelaram claramente o quanto 
gratificante a visita foi para todos. À saída a opinião 
foi unânime – “uma experiência fantástica e a repetir”. 
“Adorámos! Podemos voltar?” Diziam os adolescentes. 
“Venham, nós gostámos!” Afirmavam os idosos. Afixa-
das, na sala de convívio, estavam as Bem-aventuran-
ças do Idoso, citando apenas uma: “Bem-aventurados 
os que me dedicam parte do seu tempo”. Efetivamente 
o bem mais precioso que podemos dar aos outros é o 
nosso tempo. Um obrigado muito especial aos idosos e 
a todos os colaboradores da instituição pelos momen-
tos tão felizes bem como pela oportunidade de partilha. 
Edite Marques.

CA e Filarmónica 
Celebram Aniversário no Cardal 

A Caixa de Crédito Agrícola de Pombal e a Filarmónica 
Artística Pombalense estão a celebrar 100 e 150 anos, 
respectivamente, e decidiram brindar a comunidade 
paroquial com um concerto na Igreja do Cardal. Para 
o efeito a Filarmónica interpretou uma “Missa Brevis”. 
A “Missa Brevis” é uma obra do compositor holandês 
Jacob de Haan e surgiu por ocasião do aniversário do 
primeiro milénio do Papa Leão IX. Esta obra homófo-
na tem um carácter muito próximo ao da realidade da 
liturgia católica. É composta por melodias muito belas 
e harmonias que realçam a profundidade teológica e 
espiritual de cada um dos textos do Ordo com muita 
simplicidade e graça: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus e Agnus Dei. A “Missa Brevis” foi interpre-
tada por quatro músicos: Cristina Loureiro (soprano), 
Sara Rodrigues (contralto), Nuno Bettencourt Mendes 
(tenor) e Frederico Mota (baixo). Antes do concerto, o 

Pe. João Paulo celebrou a eucaristia vespertina. Nesta 
celebração, o sacerdote rezou pelas almas dos antigos 
dirigentes da CA. A missa do fim-de-semana passado 
coincidiu com a celebração da Ascensão do Senhor. 
Na sua homilia, o Pe. João Paulo lembrou que Jesus 
subiu ao Céu e nós somos os seus seguidores. “Está 
nas nossas mãos continuar o seu trabalho”, disse. E 
recordando algumas questões e palavras do nosso pá-
roco, até que ponto nós sentimos essa responsabilida-
de? Ao receber o baptismo recebemos a mesma força 
de Cristo que os apóstolos receberam há 2000 anos, 
logo, se eles conseguiram nós também somos capazes 
de anunciar o Reino de Deus ao mundo e a esperan-
ça de viver uma vida plena de comunhão com Deus. 
Para alcançar esta vida plena é necessário fazermos a 
nossa peregrinação (caminhada). E como todas as pe-
regrinações, o caminho é composto por altos e baixos. 
E como em todas as peregrinações, o que nos move 
é o fim da caminhada, chegar ao nosso destino. No 
caso da peregrinação da vida, caminhamos em direc-
ção ao Pai sem nunca nos afastarmos Dele porque Ele 
também nunca nos abandona, mesmo nos momentos 
mais dolorosos da vida. E a Igreja só existe para auxi-
liar o irmão nesta longa caminhada até ao Pai.

 Festa do Pai Nosso
Alto dos Crespos

No Domingo dia 21 de Maio, celebrou-se a festa do 
Pai Nosso do 2°ano das crianças do Alto dos Crespos. 
Ao longo do ano estas crianças descobriram e foram 
aprendendo que Deus é um Pai maravilhoso, que nos 
dá a Vida, cuida de nós e que tudo faz para nosso bem. 
Foi um dia bonito para mais tarde recordar. 
Cláudia Duro. 

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal.
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Primeira leitura (Actos 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 num movimento que só 
terminará com a Vinda final de Jesus.

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 é «a alma da Igreja». É Ele que 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 
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Avisos Paroquiais
:: 4. Jun | Pavilhão Actividades Económicas - Crisma 
(15h00)

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

:: 5. Jun | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (20h00)

:: 6.Jun | Eucaristia Lar da Misericórdia (16h00)

:: 6. Jun | Centro Paroquial - Reunião Escola MCC 
Tema (21h30)
:: 7.Jun | Centro Paroquial - Reunião Grupo de 
Visitadores (21h00)

:: 8.Jun | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

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

:: 10. Jun | Salão Paroquial - Reunião Preparação de 
Baptismos (19h00)
:: 11.Jun | Louriçal - Dia da Igreja Diocesana (15h00)

os outros, de tal modo que a diversidade não destrói a 
unidade.

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.


