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e         Luz
Esperança

Vem aí nova 
Quaresma

Vamos entrar no tempo da 
Quaresma. Um tempo rico 
e cheio de profundidade, 
que a Igreja nos propõe, 
para podermos subir a montanha da nossa 
salvação. E embora em cada ano a proposta se 
repita, essa montanha, essa salvação é única, 
porque é único também Aquele que nos salva 
e encontramos no cume da nossa vida. Então, 
cada Quaresma é uma oportunidade renovada 
de recentrarmos os nossos critérios de vida, de 
redefinirmos os nossos pontos de vigilância, 
e de escolhermos novos meios concretos de 
esforço para o nosso crescimento pessoal, 
crescimento humano e espiritual, na busca da 
nossa santificação.
Jesus Cristo veio para nos facilitar este 
trabalho e para nos dar a certeza de que, ao 
fazê-lo, o prémio é a vida de Deus. E receber, 
experimentar a vida divina significa conhecer 
como Deus conhece, perceber a plenitude com 
que Deus nos criou e a glória que nos reserva. 
Noutras palavras, significa ser feliz e viver em 
paz, certos do grande valor que temos.
Vale a pena lutar por viver assim. Na Cruz e pela 
Ressurreição, Jesus  tornou-o definitivo. Por 
isso, façamos também crescer a nossa fé e a 
nossa esperança, sempre apoiados na caridade, 
o amor que Deus é.
Se nos depararmos com dificuldades no caminho 
quaresmal para a Páscoa da nossa santificação, 
não esqueçamos nunca que Cristo as encontrou 
também e que foi tentado até ao limite das Suas 
forças humanas. Ele é o Homem que mostra ao 
homem a verdadeira humanidade, no seu valor e 
capacidades. Então, digamos sempre: se Jesus 
Cristo conseguiu, eu também conseguirei. E se 
Ele deu a Sua vida, eu serei sempre capaz de a 
receber. Que esta seja uma santa Quaresma.

Pe. João Paulo Vaz
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Jovens preparam Quaresma
A equipa responsável pela Família 
Missonária Verbum Dei reuniu em 
Pombal e preparam-se para organizar 
um evento que irá marcar a Quaresma. 
Porém, o que quer que seja que está 
a ser preparado só será desvendado 
nas próximas semanas. Uma coisa 
é certa… os jovens do grupo “Passo 
a Passo”, membros da Família 
Missionária da Verbum Dei, serão os 
protagonistas desse grande momento 
espiritual que o padre Félix Serna 
designou de “laboratório do amor”. 
A iniciativa é alargada à participação 
de todos os jovens da paróquia de 
Pombal que mostrarem interesse em 
“abrir o seu coração ao amor de Cristo”.

As “boas no-
vas” foram 
avançadas 
durante a 
missa ves-
pertina do 
p a s s a d o 
f i m - d e -

semana, presidida pelo padre Félix 
Serna, na Igreja do Cardal. Encantado 
com os jovens de Pombal, o sacerdote 
lembrou que os adolescentes têm 
um método próprio de evangelizar. 
“Por vezes, eles sentem-se rejeitados 
e incompreendidos, mas os jovens 
têm uma alegria a fazer as coisas 
que falha a muitos adultos”, lembrou.
A reunião de trabalho foi orientada pelo 
padre de origem espanhola e por Rui 
Leal, leigo Consagrado da Verbum Dei 
e contou com a presença do pároco 
anfitrião, o padre João Paulo Vaz. Os 
jovens partilharam com o seu pároco 
alguns dos momentos e testemunhos 
vividos durante o fim-de-semana, em 
Pombal e na aldeia de Vicentes e… 
apresentaram os desafios para a nova 
missão a realizar na Quaresma.
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Família do Movimento dos Cursos de 
Cristandade cresceu em Pombal
Zulmira do Canto, Célia Costa, Maria Assunção 
Graça, Helena Pereira e Sónia Carrasqueira são 
as novas cursistas do Movimento dos Cursos 
de Cristandade em Pombal. As cinco senhoras 
frequentaram o 108º Curso de Senhoras 
realizado na Diocese de Coimbra. O Movimento 
comemorou durante o fim-de-semana passado 
o seu quinquagésimo aniversário na Diocese de 
Coimbra. A efeméride contou com a presença de 
D. João Lavrador que salientou a importância do 
Movimento no contexto da Nova Evangelização. O 
Bispo Auxiliar do Porto lembrou que é necessário 
um novo ânimo e dinamismo para responder aos 
novos sinais do tempo e os movimentos são um 
meio ao alcance dos cristãos para tornar “viva a 
nossa fé”. “A nossa fé tem fundamento, mas é 
preciso que ela se torne viva”, sublinhou. 
A cerimónia terminou com o encerramento do 
108º Curso e uma missa presidida pelo Bispo de 
Coimbra, D. Virgílio Antunes, na Sé de Coimbra.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

“A Alegria de crer e
o entusiasmo de comunicar a fé”

Na atualidade, as multidões não seguem Jesus com 
o mesmo entusiasmo. Antes pelo contrário, surgiram 
muitos movimentos culturalmente influentes, que 
lutam contra quaisquer vestígios da dimensão 
religiosa da vida humana, catalogando-os como sinais 
de um passado definitivamente ultrapassado. Noutros 
casos, a dimensão religiosa é empurrada para a esfera 
do estritamente pessoal e do foro interno, negando-
se-lhe a possibilidade de qualquer influência na vida 
da sociedade. No caso do laicismo mais exacerbado, 
não somente a religião, mas inclusivamente a questão 
de Deus é banida da reflexão humana, como questão 
definitivamente arrumada.
O ateísmo tornou-se um fenómeno deste tempo, 
como reconheceu o Concílio Vaticano II: “Ao contrário 
do que sucedia em tempos passados, negar Deus 
ou a religião, ou prescindir deles já não é um facto 
individual ou insólito: hoje, com efeito, isso é muitas 
vezes apresentado como exigência do progresso 
científico ou dum novo tipo de humanismo”.
As multidões, tomadas por um materialismo prático, 
que as absorve nas suas ocupações imediatas e 
nas suas preocupações quotidianas, manifestam 
fraca apetência pela busca da fé e pelo encontro 
comprometedor com Deus. Tudo isso parece supérfluo 
a quem luta diariamente com tantas preocupações e 
dificuldades, numa sociedade complexa e exigente.
No episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, 
entre outras realidades, deparamo-nos com a 
afirmação da disponibilidade de Deus para vir ao 
encontro da humanidade em todas as circunstâncias, 
quando anseia por Ele e O deseja ou quando nem 
sequer reconhece que precisa d’Ele.
Jesus oferece-Se como dom às multidões, precisando 
que nós, a comunidade cristã, a Igreja, despertemos 
nelas o desejo de O conhecer, acreditar n’Ele e 
depositar n’Ele a sua confiança no meio de todas as 
apreensões e medos. Ele quer dar-se às multidões 
como o Pão da Vida Eterna e aproxima-se delas das 
mais variadas formas, a fim de que não lhes falte o 
alimento da salvação, segundo o desejo do Pai que 
O enviou. Na Sua Páscoa, Jesus realizará esse sinal, 
que agora permanece oculto aos olhos de muitos. 
Pela Sua morte e ressurreição realiza a missão de dar 
a salvação e a vida a todos os que acreditam n’Ele.
À comunidade cristã cabe ajudar a humanidade a 
entrar pela porta da fé, como caminho de encontro 
vital com Cristo, único Salvador, e com a Sua Igreja, 
sacramento da salvação. Uma vez que o terreno 
humano já não manifesta a mesma avidez de 
conhecer e encontrar Deus, a primeira tarefa consiste 
em causar provocação com interrogações acerca 
do sentido da vida e com o testemunho da alegria 
proveniente da entrega a Jesus Cristo na comunhão 
da Igreja.

(continua no próximo número)

Zulmira do Canto
“Sinto-me mais forte e mais enriquecida.”

Helena Pereira
“O Curso fez-me perceber que

Deus tem muito poder.”
Maria Assunção Graça
“Foi um dom que recebi e quero que
Deus me ajude a construir o seu reino.”

Sónia Carrasqueira
“Eu já rezava, já ia à missa mas faltava

o mais o importante: a acção.”
Célia Costa
“Senti um abraço muito forte de Jesus.”

Recolecção para Catequistas
em Fátima

16 de Fevereiro, das 10h00 às 17h30
Inscrições no Cartório Paroquial

Testemunhos
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Ministros Extraordinários reuniram na Redinha

40 Horas de Adoração Eucarística
40 Horas de Adoração ao Santíssimo Sacramento estão de 
regresso à Igreja do Cardal, nos próximos dias 15 e 16 de 
Fevereiro. A iniciativa insere-se nas celebração do Ano da Fé 
e será assegurado pelos grupos e movimentos da paróquia 

Os Ministros Extraordinários do 
Arciprestado de Pombal reuniram, 
no passado dia 2 de fevereiro, 
na Igreja da Redinha, numa 
acção de formação realizada 
no âmbito do Ano da Fé. O 
encontro foi orientado pelo padre 
João Paulo Vaz e contou com a 
presença de dezenas de leigos 
comprometidos do arciprestado de Pombal e da 
paróquia de Almoster. A formação teve como pano 
de fundo a fé e a quaresma e por tema: “Ano da 
Fé: Uma peregrinação nos desertos do mundo 
contemporâneo”. O formador apoiou-se na homilia 
do Papa Bento XVI na Eucaristia de abertura do 
Ano da Fé para orientar a reflexão. O momento 
que a Igreja Católica está a viver desde Outubro do 
ano passado é de convergência na visão de Cristo 
como o centro do cosmos e da história e no ardente 
desejo apostólico de O anunciar ao mundo”, 
lembrou Bento XV.

Durante a formação, o padre João 
Paulo apontou alguns excertos 
desta “lindíssima homilia” e frisou 
a importância de aprofundar o 
conhecimento sobre aquele que 
foi uml marco na História da Igreja 
Católica: o Concílio Vaticano II. O 
Concílio não se resume apenas 
a um conjunto de documentos 

específicos, mas a um “emergir” do ministério 
cristão. “O que mais importa - afirmou João XXIII 
- é que o depósito sagrado da doutrina cristã seja 
guardado e ensinado de forma mais eficaz. (…) É 
necessário que esta doutrina (...) seja aprofundada 
e apresentada de forma a responder às exigências 
do nosso tempo”. Cinco décadas depois, a Igreja 
depara-se com novas “ameaças”, nomeadamente 
“a desertificação espiritual”. “Devemos redescobrir 
a alegria de acreditar em Jesus Cristo”, frisou o 
padre João Paulo, porque, concluiu, “Jesus é como 
o algodão: não engana”.

Testemunho (Isabel Goucha)
“Nós fomos a esta formação para aprofundar a nossa fé, onde Jesus Cristo é o centro. Jesus confia-nos a 
missão de evangelizar, através do nosso testemunho de fé. Trata-se de viver a alegria de sentirmos Cristo 
na nossa vida. Mais do que palavras, o nosso testemunho tem de ser pelas nossas obras. O mundo e a 
Igreja têm necessidade de homens que apontem caminhos de vida de salvação, é necessário levar aos 
outros a alegria de acreditar”.

Sexta-feira - Dia 15 de Fevereiro
07h Todos (abertura)
08h Cursos de Cristandade
09h Conferência S. Vicente de Paulo
10h Oração no Silêncio
11h Coro da Missa das 11
12h Cursos de Cristandade
13h Grupo de Leitores
14h Oração no Silêncio
15h Cursos de Cristandade
16h Oração no Silêncio
17h Cursos de Cristandade
18h Eucaristia e silêncio
19h Grupo de Acólitos
20h Capela de Santorum
21h Capela dos Vicentes
22h 1º Sector da Catequese
23h Catequese de Adultos

Sábado - Dia 16 de Fevereiro
00h Equipa do CPM
01h Catequistas do 3º Sector
02h Escuteiros
03h Grupos Corais Juvenis
04h Jovens Passo a Passo
05h Oração no Silêncio
06h Neocatecumenais
07h Ministros Extraordinários
08h Capela do Alto dos Crespos
09h Capela da Arroteia
10h Capela da Ponte de Assamaça
11h Capela da Valdeira
12h Capela da Ranha de Baixo
13h Capela do Travasso
14h Capela do Pinheirinho
15h Capela da Aldeia dos Redondos
16h Capela da Estrada
17h Capela da Charneca
18h Capela do Casal Fernão João
19h Oração no Silêncio
20h Eucaristia dominical vespertina
21h Catequistas do 2º Sector
22h Todos (encerramento)

de Pombal: grupos 
de jovens, escuteiros, 
catequistas e respetivos 
catequizandos, Movi-
mento dos Cursos de 
Cristandade, Con-
ferência S. Vicente de 
Paulo, grupos corais, 
leitores e acólitos, 
N e o c a t e c u m e n a i s , 
Ministros Extraordiná-
rios e Capelanias da 
nossa paróquia de 
Pombal. As 40 Horas 
têm início na próxima 
sexta-feira, às 07h00 
e encerram às 23h00 
de sábado, com toda a 
comunidade.
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10 de Fevereiro de 2013.
V Domingo do Tempo Comum C
Primeira leitura (Is 6, 1-2a.3-8)
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, 
sentado num trono alto e sublime; a fímbria do seu 
manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins 
de pé, que tinham seis asas cada um e clamavam 
alternadamente, dizendo: «Santo, santo, santo é o 
Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra!». 
Com estes brados as portas oscilavam nos seus 
gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: 
«Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem 
de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios 
impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do 
Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, 
tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar 
com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-
me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu 
pecado, foi perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz 
do Senhor, que dizia: «Quem enviarei? Quem irá por 
nós?». Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-me».

Comentário
Esta leitura apresenta a vocação de Isaías e a sua missão, 
para introduzir a missão dos Apóstolos, de que falará 
o Evangelho. A vocação e a missão vêm de Deus, são 
dom Seu. Em presença de tais dons, ao homem compete 
simplesmente responder e deixar-se enviar, porque a obra 
a que é enviado é toda de Deus.

Segunda leitura (1 Cor 15, 3-8.11 forma breve)
Irmãos: Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu 
mesmo recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou 
ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu 
a Pedro e depois aos Doze. Em seguida apareceu a 
mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a 
maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. 
Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os 
Apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a 
mim, como o abortivo. Tanto eu como eles, é assim 
que pregamos e foi assim que vós acreditastes.

Comentário
Os cristãos de Corinto deviam sentir a atitude negativa 
dos grupos no meio dos quais viviam, em relação à 
ressurreição dos mortos, que até os próprios Judeus só 
lentamente foram admitindo. Para os cristãos, a morte e a 
ressurreição de Cristo constitui o fundamento da sua fé. Ao 
afirmar o mistério pascal de Cristo, S. Paulo apresenta o 
núcleo central da profissão de fé da Igreja, o “Credo”.

Leitura do Evangelho (Lc 5, 1-11)
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em 
volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele 
encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e 
viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores 
tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. 
Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e 
pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois 
sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. 
Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao 
largo e lançai as redes para a pesca». Respondeu-
Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e 
não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as 
redes». Eles assim fizeram e apanharam tão grande 
quantidade de peixes que as redes começavam a 
romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que 
estavam no outro barco, para os virem ajudar; eles 
vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que 
quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro 
lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, 
afasta-Te de mim, que sou um homem pecador». Na 
verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos 
os seus companheiros, por causa da pesca realizada. 
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de 
Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus 
disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás 
pescador de homens». Tendo conduzido os barcos 
para terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

Comentário
A disponibilidade verificada no profeta Isaías, vemo-la 
agora nos Apóstolos. É o Senhor que os envia, mas eles, 
por seu lado, deixam-se enviar. A obra de Deus está 
também nas mãos dos homens, porque Deus os quer 
associar a Si na obra de salvação. É, no fundo, a lei que 
nasce do mistério da Encarnação: Deus no homem e o 
homem em Deus. E a única atitude possível para o homem 
a quem Deus chama e envia é responder como Isaías: 
“Eis-me aqui”, e como Pedro: “Já que o dizes, lançarei 
as redes”.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 13.Fev | Igreja do Cardal - Celebração das Cinzas 
(21h00)

INÍCIO DA QUARESMA

:: 15.Fev | Igreja do Cardal - Início das 40 Horas de 
Adoração ao Santíssimo (07h00)

:: 16.Fev | Fátima (Casa de N. Sra. das Dores) - 
Recolecção para Catequistas (10h00 às 17h00))

:: 16.Fev | Igreja do Cardal - Encerramento das 40 
Horas de Adoração ao Santíssimo (22h00)

:: 24.Fev | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de Grupos 
Corais (15h00 às 17h00)

APOIOS


