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Buscar o essencial

A recente notícia da resi-
gnação do Papa Bento XVI 
deixou-nos a todos perplexos 
e sem saber o que pensar. 
Na verdade, a Igreja nunca 
conviveu muito com esta 
possibilidade (há cerca de seis séculos que 
não acontecia...). E mesmo sendo possível, o 
nosso pensamento vai em primeiro lugar para a 
pessoa e para as motivações que a terão levado 
a resignar e não para Aquele a quem a pessoa 
serve. Jesus Cristo é a Cabeça da Igreja, que é 
o seu Corpo. Havemos de perguntar sempre e 
- me parece - em primeiro lugar qual a vontade 
de Jesus, a vontade de Deus, a respeito destas 
mudanças para a Sua Igreja. O que é que Ele 
nos quererá dizer e o que quererá de nós como 
Igreja, num mundo tão dividido, tão inconstante 
e com um deficit tão crescente de valores. A 
humildade com que o Papa Bento XVI reconhece 
não ter forças para continuar poderá ensinar-nos 
o quê?... Outra coisa que não foi muito explorada 
é o facto de o anúncio ter sido feito no início da 
Quaresma, que nos prepara sempre para a 
Páscoa da Ressurreição. Também isto nos pode 
ensinar: ressurreição significa vida, vida nova, e 
só Deus pode abrir para nós caminhos sempre 
novos. A grande e contínua novidade no seio da 
Igreja será sempre a vida do Ressuscitado. Ele 
é que é o centro de toda a nossa atenção e da 
vida da Igreja. E Ele prometeu o Seu Espírito, 
cumprindo a promessa de estar connosco até 
ao fim dos tempos. Para entendermos bem o 
que nos rodeia, os diversos chamamentos e 
todos os dinamismos da comunhão eclesial, 
havemos de centrar sempre a nossa atenção, 
a nossa liberdade e a nossa vontade em Jesus 
Cristo. Além disso, também Ele passou pela 
experiência do deserto, para se centrar, Ele 
próprio, no essencial, que era fazer a vontade do 
Pai. Que a nossa Quaresma seja esta busca.

Pe. João Paulo Vaz
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A “primeira” Ultreia
Os novos membros de Pombal da 
família do Movimento dos Cursos de 
Cristandade participaram, no passado 
dia 8 de Fevereira, na sua primeira 
Ultreia. Os sete novos cursilhistas 
partilharam com os presentes algumas 
das maravilhas que o Senhor realizou 
nos seus corações ao longo dos três 
dias do Cursilho, na Praia de Mira.
Helena Cabral, representante da Escola 
de Pombal no Secretariado do Movi-
mento na Diocese de Coimbra, durante 
o seu testemunho como elemento da 
equipa do último Curso, socorreu-se de 
um copo vazio (que simbolizava o cora-
ção dos cursilhistas), que foi enchendo 
com pedrinhas. Cada pedra simbolizava 
os vários temas e momentos que os no-
vos membros do Movimento foram rece-
bendo no Curso. A Humildade, a Graça, 
o Ideal, “Eu sou 
Igreja”, a “Fé”, a 
Piedade, o Es-
tudo dos sinais 
da presença 
de Deus na 
vida de cada 
um de nós, os 
Sacramentos, 
a Acção, entre 
outros. “Ouvi-
mos também 
dizer que Deus quer que fermentemos 
de Evangelho os nossos ambientes 
(deixarmo-nos ensopar da Graça de 
Deus)”, disse. No final desta aprendiza-
gem toda, os cursilhistas “transborda-
ram” de alegria quando descobriram que 
Deus enviou o Seu Filho muito amado 
e o sacrificou pela Humanidade. “E tudo 
isto por mim”.

Ainda pode adquirir a sua Vela do 
Ano da Fé (aos domingos, a seguir às 
Eucaristias, ou no Cartório Paroquial).
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Banda “oferece” concerto aos 
doentes de Alzheimer
A Filarmónica Artística Pombalense ofereceu as 
receitas do concerto de Carnaval à Associação 
Alzheimer de Portugal – Delegação Centro, 
para aquisição de equipamentos necessários ao 
funcionamento do futuro Centro de Dia do Marquês. 
Carla Longo, presidente da direcção da Banda de 
Música, disse que o concerto de beneficência 
com este fim foi “uma sugestão do novo pároco 
de Pombal que a Filarmónica acolheu com bom 
grado”. E foi com muita “inspiração divina” que a 
Filarmónica, dirigida pelo maestro César Ramos, 
preparou um “magnífico” concerto de Carnaval 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Ano da Fé

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

2. “Sou Eu, não tenhais medo” (Jo 6, 20).

Ao caminhar sobre as águas, Jesus oferece 
um sinal para a fé, faz ver o poder de Deus 
que habita n’Ele e agora está no meio do Seu 
Povo, convida-o à confiança no meio de todas as 
adversidades.

Desde muito cedo que os leitores do Evangelho 
interpretaram a tempestade no meio do mar 
como uma imagem da realidade da vida humana 
fora dos horizontes de Deus, ou seja, do Homem 
entregue a si mesmo e desligado do Criador e 
longe da fé sobrenatural.

Esta situação sempre existiu, mas existe com 
novos contornos no nosso tempo, levando as 
pessoas a sentirem-se sozinhas no meio do 
mundo, alimentadas por uma esperança que não 
sacia e frequentemente marcadas pelo medo do 
futuro, pelo medo da vida e pelo medo da morte.
Ao dizer “sou Eu”, Jesus pretende levar os 
discípulos a reconhecerem n’Ele o Mestre, que 
já conheciam como companheiro e como amigo, 
mas antecipa também a palavra de revelação 
que aparecerá no final do capítulo, por meio da 
confissão de Pedro. Jesus é o Senhor, o Filho 
de Deus, o Salvador, Aquele que venceu a morte 
e que dessa forma dissipa todos os temores e 
realiza todas as potencialidades humanas.
Ao reconhecê-l’O, os discípulos acolhem-n’O 
na barca, saboreiam a calma e a paz da Sua 
presença, restabelecem a confiança que vence 
o medo.

A experiência humana continua a mostrar que 
o homem que se fecha a Deus não consegue 
libertar-se dos medos e angústias da vida. Por 
sua vez, quando se abre à fé e deposita a sua 
confiança em Jesus Cristo, que venceu o pecado 
e a morte, abriu horizontes de vida eterna, 
ultrapassa as barreiras que, por vezes, lhe 
parecem intransponíveis.

(continua no próximo número)

Encontro Arciprestal de
Grupos Corais

24 de Fevereiro, das 15h00 às 17h00
Igreja Matriz de Pombal

onde, imagine-
se, houve lugar 
a algumas brin-
cadeiras que 
caracterizam a 
época que pre-
cede o início 
da Quaresma. 
O público 

apreciou todas as valências da Associação 
Filarmónica Artística Pombalense, nomeadamente 
a dança e a pintura. No final, Isabel Gonçalves, 
presidente da Associação Alzheimer – Delegação 
Centro, fez uma breve apresentação do trabalho 
desenvolvido durante os 10 anos de existência 
da instituição em Pombal. O Centro de Dia do 
Marquês foi construído com a colaboração dos 
Lions Club Marquês de Pombal e do município. 
Uma colaboração confirmada por Narciso Mota, 
presidente da Câmara, que assistiu ao concerto 
acompanhado do vereador Diogo Mateus.

A NOSSA QUARESMA
por dentro e por fora...

I Semana da Quaresma
Como a de Jesus, a vida do cristão conhece também 
a prova da tentação. O Baptismo, que nos faz filhos 
de Deus, não nos introduz num estado de segurança. 
É, antes, o começo de dura caminhada, no decorrer 
da qual a nossa fidelidade a Deus é, muitas vezes, 
posta à prova.

Qual é a coisa em que me sinto mais tentado(a)
e que mais me custa deixar? 

Durante esta semana, vou fazer o que estiver 
ao meu alcance para vencer essa tentação e ser 

sempre fiel. Escrevo o meu propósito e leio-o 
todos os dias de manhã.

Em família, ao acender a Vela do Ano da Fé, 
rezamos em silêncio pelos propósitos de todos.
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Cardal recebeu “família” das crianças da 1ª Comunhão

em@il a Jesus
De: Maria, Beatriz, Eduarda, Ana Rita, Joana, André, Ana Clara, Bruna, Daniela, Patrícia, Sandrina, 
Pedro, Flávia, Margarida e António - um grupo de cristãos.
Para: Príncipe da Paz
Assunto. Agradecimentos à Estrela Guiadora

Mensagem:
Queremos agradecer-Lhe por tudo o que fez por nós e o que continuará a fazer ao longo desta 
maravilhosa vida. Agradecer-Lhe a Sua presença, apesar de invisível, mas com bastante importância no 
dia-a-dia de cada um de nós. Acreditamos nos Seus ideais e professamos a Sua fé.Agradecer-Lhe pelo 
pão na mesa distribuído e pela força que dá aos nossos pais para que possam trabalhar e sustentar a 
família; pela Força que nos transmite cada dia ao acordar, para que possamos sorrir e colocar um sorriso 
verdadeiro na cara do próximo. Agradece-Lhe a protecção no caminho pela estrada que traçou com 
rumo ao melhor destino. Agradecer-Lhe o dom de perdoar a quem mais erra, apesar de termos caído em 
tentação e não O termos seguido sempre. Agradecer-Lhe por ser uma inspiração, para nós, que assim 
queremos tornar o mundo um lugar melhor. Jesus, tu és como o açúcar dissolvido no leite quente, incolor 
mas com sabor, doçura e amor!
Teus amigos, Grupo de catequese do 8ºano, Pombal

O SEDC de Coimbra 
decidiu “incendiar” 
a consciência 
das famílias do 
Arciprestado de 
Pombal. Assim, 
nada melhor que 
fazê-lo com as 

famílias dos mais pequeninos: as crianças da 
1ª Comunhão. A reunião realizou-se na Igreja 
do Cardal. Foram convocados todos os pais e 
padrinhos das crianças do Arciprestado de Pombal 
que este ano irão receber o Sacramento da 
Eucaristia, para um encontro sobre a importância 
da catequese familiar e da família. O encontro foi 
inaugurado por Isabel Goucha, responsável pelo 
1º Sector da Catequese da Paróquia de Pombal. A 
catequista lembrou que a Família é um “espaço” e 
um “tempo” essencial para a transmissão da fé. E 
como os bons exemplos são os melhores caminhos 
a seguir, o Pároco de Pombal convidou o casal 
Edilene e André Alves, pais de uma das muitas 
crianças que este ano irão comungar pela primeira 

Testemunho (André e Edilene Alves)
“O encontro serviu para abordar os principais desafios que a família enfrenta 
actualmente, tais como os divórcios, a imigração, a toxicodependência, as 
dificuldades financeiras, o abandono dos idosos e familiares com deficiência e 
a proliferação de leis que favorecem o desmembramento da família. Também foi 
uma ocasião para reafirmarmos a importância da família como fundamento de toda 
a sociedade e instrumento indispensável na realização do ser humano, bem como consolidarmos a aposta 
nos valores familiares para a superação da crise económica e moral enfrentada pela nossa sociedade. Se 
é certo que viver em família implica, por vezes, uma boa dose de entrega pessoal e espírito de sacrifício, 
também ficou claro que é na família que todos nós podemos encontrar as maiores alegrias e realizações 
pessoais. Vale a pena acreditar, valorizar e promover a família.”

vez, para exemplificar e testemunhar o seu próprio 
modelo familiar. O Arciprestre João Paulo Vaz 
encerrou o encontro questionando os pais sobre o 
que pretendem para os filhos e lembrou o exemplo 
do amor de Deus pelos homens que entregou o 
Seu próprio Filho. Se Jesus é um exemplo de amor 
então os pais que decidiram baptizar os filhos em 
nome de Cristo estão no bom caminho, mesmo 
que entendam que eles deviam poder escolher. 
Para o Pároco, quando os pais andam a reboque 
das vontades dos filhos, mais tarde ou mais cedo, 
irão aperceber-se da demissão que isso significa. 
No final, o sacerdote lembrou a importância dos 
sete Sacramentos esclarecendo que cada um 
deles ocorre ao longo da vida de cada Cristão no 
momento certo. O percurso de qualquer seguidor 
de Cristo inicia-se pela “porta” do Baptismo. 
Ainda em crianças “saboreiam” o sacramento da 
Eucaristia, começando com a 1ª Comunhão, mais 
tarde será tudo confirmando com o Crisma. Sempre 
que possível “limpam” através da Reconciliação ou 
fortificam pela Unção. Matrimónio e Ordem para 
marcar caminho de vida.
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17 de Fevereiro de 2013.
I Domingo da Quaresma C
Primeira leitura (Deut 26, 4-10)
Moisés falou ao povo, dizendo: «O sacerdote receberá 
da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-
las-á diante do altar do Senhor teu Deus. (...) O Senhor 
fez-nos sair do Egipto com mão poderosa e braço 
estendido, espalhando um grande terror e realizando 
sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-
nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E 
agora venho trazer-Vos as primícias dos frutos da terra 
que me destes, Senhor’. Então colocarás diante do 
Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te 
prostrarás diante do Senhor teu Deus».

Comentário
Através da oferta dos primeiros frutos da terra, o Povo 
eleito reconhece que tudo vem de Deus. Com este gesto, 
o homem vencia a tentação de se encerrar no mundo 
material, afirmando o primado do espiritual: «nem só de 
pão vive o homem». Esta oferta das primícias a Deus era 
acompanhada duma autêntica profissão de fé, marcando 
os acontecimentos importantes da História da Salvação.

Segunda leitura (Rom 10, 8-13)
Irmãos: Que diz a Escritura? «A palavra está perto de 
ti, na tua boca e no teu coração». Esta é a palavra da 
fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca 
que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração 
que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois 
com o coração se acredita para obter a justiça e com 
a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na 
verdade, a Escritura diz: «Todo aquele que acreditar no 
Senhor não será confundido». Não há diferença entre 
judeu e grego: todos têm o mesmo Senhor, rico para 
com todos os que O invocam. Portanto, todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo.

Comentário
A fé do Povo Eleito baseava-se em factos concretos, pelos 
quais Deus manifestava o Seu amor e a Sua fidelidade.
A fé cristã consiste na adesão a uma pessoa, Jesus Cristo, 
Ressuscitado, e, por isso, Senhor. Com efeito, todas as 
maravilhosas intervenções salvíficas de Deus têm o seu 
ponto culminante no Mistério Pascal de Cristo. Só esta fé 
em Cristo Ressuscitado, proclamada com alegria e vivida 
até às últimas consequências, nos dá a salvação.

Leitura do Evangelho (Lc 4, 1-13)
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, 
retirou-Se das margens do Jordão. Durante quarenta 

dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e 
foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não comeu nada 
e, passado esse tempo, sentiu fome. O Diabo disse-
lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que 
se transforme em pão». Jesus respondeu-lhe: «Está 
escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’». O Diabo 
levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe num instante 
todos os reinos da terra e disse-Lhe: «Eu Te darei todo 
este poder e a glória destes reinos, porque me foram 
confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te prostrares 
diante de mim, tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: 
«Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele 
prestarás culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: «Se 
és Filho de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque está 
escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito, 
para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma das mãos 
te levarão, para que não tropeces em alguma pedra’». 
Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o 
Senhor teu Deus’». Então o Diabo, tendo terminado 
toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de 
Jesus, até certo tempo.

Comentário
O Baptismo, que nos faz filhos de Deus, não nos introduz 
num estado de segurança. É antes o começo de dura 
caminhada, no decorrer da qual a nossa fidelidade 
a Deus é, muitas vezes, posta à prova. Em todas as 
circunstâncias, porém, o cristão poderá ser invencível. 
Cristo Ressuscitado, que venceu, definitivamente, o mal, 
ficou na Eucaristia, para nos comunicar esse poder.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 19.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 21.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa 
Organizadora do Encontro Arciprestal de Jovens 
(21h00)

:: 22.Fev | Centro Paroquial - Reunião dos Catequistas 
do 6º ano (21h30)

:: 23.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
3º ano (21h00)

:: 23.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 7º ano (21h00)

:: 23.Fev | Sede dos Escuteiros - Comemoração do Dia 
de BP (todo o dia) e Velada de Armas para preparação 
das Promessas (23h00)

:: 24.Fev | Promessas do Agrupamento de Escuteiros

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

APOIOS


