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Que Transfiguração 
é essa?

No segundo domingo da 
Quaresma, é-nos proclamado 
o episódio da Transfiguração 
do Senhor. Aquele foi um 
momento único, manifestado e 
testemunhado, com o intuito de nos ajudar a acolher 
e perceber a glória de Jesus Cristo, a glória de Deus, 
como uma realidade no meio de nós. É a glória 
de Deus comunicada à humanidade, em Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É a certeza 
de que Deus está no meio de nós e quer consagrar 
a nossa humanidade à divindade. Em Cristo tudo se 
sintetiza e o Pai no-l’O apresenta como Seu Filho. 
Um novo tempo, uma nova e definitiva forma se 
apresenta para nós: chegou o tempo de vivermos 
transfigurados à imagem de Jesus Cristo; chegou 
o tempo de dar sentido e lugar definitivo a tudo o 
que faz de nós imagem de Deus; chegou o tempo 
de sermos depósito e veículo dessa glória, no 
mundo; chegou o tempo de apreciar cada riqueza, 
cada virtude, cada qualidade, cada talento como 
manifestação dessa glória de Deus em nós; chegou 
o tempo de resplandecermos no mundo e na vida 
de cada irmão, a partir do que somos, a partir da 
nossa autenticidade, a partir do que temos de bom. 
E temos de dizer, cada vez mais e a nós próprios: 
acabou o tempo do pecado; em mim, só pode haver 
lugar para a verdade, para a vida, para a graça; em 
mim só se pode perceber a glória de Deus e eu tudo 
farei por isso. Deus fez do homem quase um ser 
divino, de honra e glória o coroou (cf. Sl.8). Esta é 
a nossa verdade. E, quando contemplamos a obra 
de Deus e as Suas maravilhas, perguntamos o que 
somos para Deus nos fazer tão grandes... (cf. Sl. 8). 
Mas foi assim que nos quis e é assim que devemos 
viver.
E uma voz se fez ouvir da núvem, dizendo: “Este 
é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O” (Lc. 9, 35). 
Se queremos viver verdadeiramente transfigurados, 
resplandecendo da glória que Deus nos comunica, 
havemos de escutar sempre, de coração aberto e 
totalmente rendidos, o nosso Senhor Jesus.

Pe. João Paulo Vaz
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Comunidade repete
Adoração de 40 horas

A Paróquia de Pombal reuniu, pela segunda 
vez, a comunidade e os seus principais 
responsáveis, na Igreja do Cardal, para 
um dos momentos mais marcantes do Ano 
da Fé na paróquia de Pombal: 40 horas de 
adoração ao Santíssimo Sacramento. A 
primeira iniciativa, de uma série de quatro, 
realizou-se no passado mês de Novembro. 
O padre João Paulo Vaz desafiou a 
comunidade a repetir a dose no primeiro 
fim-de-semana da Quaresma. A resposta 
foi positiva e durante 40 horas seguidas, 
Pombal adorou o seu Senhor e Salvador.
A abertura e encerramento destas horas 
contou com a presença do Pároco de 
Pombal que, por diversas vezes, lembrou 
os presentes que estavam a viver um 
momento de “aprofundamento da sua 
fé e esperança”. “Senhor, com este 
tempo de adoração queremos sarar as 
Vossas feridas”, rezava o padre João 
Paulo. Durante 40 horas seguidas e sem 
interrupção, o Santíssimo Sacramento foi 
adorado por centenas de paroquianos de 
Pombal que se organizaram em grupos 
que asseguraram a presença e a oração 
diante do Santíssimo. Entre os grupos e 
movimentos participantes, o pároco João 
Paulo Vaz fez referência à dedicação dos 
grupos de jovens, escuteiros, catequistas 
e respectivos catequizandos, movimento 
dos Cursos de Cristandade, Conferência 
S. Vicente de Paulo, grupos corais, leitores 
e acólitos, Neocatecumenais, Ministros 
Extraordinários e cristãos dos lugares 
e Capelas da paróquia. As próximas 40 
Horas irão decorrer durante o mesmo 
horário, entre as 07h da manhã de sexta e 
as 23h de sábado, nos fins-de-semana de 
17 e 18 de Maio e 5 e 6 de Julho.
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Senhor das Almas faz balanço
da festa
“O Senhor das Almas”, o jornal da capela do Casal 
Fernão João, relembra, na sua última edição, o 
sucesso da festa de Nossa Senhora da Luz e de 
São Braz. As festas aos dois santos venerados 
pela comunidade do Casal Fernão João realizou-se 
no primeiro fim-de-semana de fevereiro e contou 
com a presença de muitos “peregrinos”, que nesta 
altura do ano agradecem os milagres dos referidos 
santos. A festa do próximo ano será assegurada 
por Domingos Alfredo Fernandes e sua esposa.

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

3. “A obra de Deus é esta: crer n’Aquele que Ele enviou” 
(Jo 6, 29).
Quase a meio do capítulo 6, o autor sagrado centra-
nos, de novo, no tema recorrente, o da fé. É importante, 
tanto para a Igreja como para todos os homens de boa 
vontade que se interrogam acerca das questões centrais 
da vida, repor constantemente esta pergunta: “Que 
havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus?” 
(Jo 6, 28). A resposta de Jesus aos seus discípulos 
é incisiva: “A obra de Deus é esta: crer n’Aquele que 
Ele enviou” (Jo 6, 29). Trata-se da fé em Jesus Cristo 
como “caminho para se poder chegar definitivamente à 
salvação” (Carta Apostólica A Porta da Fé, 3). De facto, 
Deus enviou o Seu Filho ao mundo para que o mundo 
creia e seja salvo por Ele (Cf. Jo 3, 16); esta é a Sua 
obra: salvar o mundo por meio da fé em Seu Filho Jesus 
Cristo. Deste modo, torna-se claro que a fé em Jesus 
Cristo é a grande proposta de Deus e a grande tarefa 
humana. Dela depende a salvação como único desejo 
amoroso de Deus, como recordou o Concílio Vaticano II: 
“só Cristo é mediador e caminho de salvação e Ele torna-
se-nos presente no Seu corpo, que é a Igreja” (Lumen 
Gentium, 14). Se Deus propõe constantemente a fé 
como um dom e fornece a graça necessária, ao homem 
cabe acolhê-la na fidelidade, num processo dinâmico, 
porventura paciente, longo e difícil. A Igreja tem aqui 
um papel insubstituível, proporcionando os contextos 
adequados para a experiência viva do encontro. A sua 
fé comprometida e viva, a comunhão profunda dentro 
da comunidade cristã, o testemunho de fidelidade na 
alegria, constituem os meios de que dispõe enquanto 
servidora da fé em Cristo e, portanto, colaboradora da 
obra de Deus. No meio da dispersão de atividades, 
projetos e programas pastorais, somos convidados a 
repor a interrogação do Evangelho: “que havemos nós 
de fazer para realizar as obras de Deus?” (Jo 6, 28). A 
ação eclesial deve estar ao serviço da fé como a obra 
de Deus, como reconhece o Papa Bento XVI, e por meio 
dela “o homem contemporâneo pode sentir de novo a 
necessidade de ir como a samaritana ao poço para ouvir 
Jesus que convida a crer n’Ele e a beber da sua fonte, 
donde jorra água viva (cf. Jo 4, 14)” (Carta Apostólica A 
Porta da Fé, 3). Reconhecemos, por isso, a urgência de 
nos mobilizarmos, enquanto comunidades cristãs, para 
esta missão específica, a que chamamos pastoral da 
fé, tanto  voltados para aqueles que já integram a Igreja 
como para os que, batizados ou não, se sentem nas 
margens ou mesmo fora dela. A obra de Deus consiste 
em crer n’Aquele que Ele enviou e a obra da Igreja, que 
não se entende na sua realidade e mistério desligada 
de Deus, é a mesma. Esta convicção exige de nós uma 
séria conversão na atitude pastoral e no modo de nos 
situarmos dentro da Igreja e na relação desta com o 
mundo. Somos comunidade cristã que vive da fé no Filho 
de Deus que nos amou e se entregou por nós, e somos 
também comunidade voltada para o anúncio da mesma 
fé, isto é, que vive e assume a missão de evangelizar o 
mundo que lhe foi dado como tarefa.

(continua no próximo número)

A NOSSA QUARESMA
por dentro e por fora...

II Semana da Quaresma
A Transfiguração aparece todos os anos no 
Segundo Domingo da Quaresma, como anúncio da 
Ressurreição, de modo que, ao longo deste tempo 
de preparação pascal, estejamos bem conscientes 
de que o termo, para onde caminhamos, é Jesus 
ressuscitado.

Jesus convida-nos também a transfigurar a 
nossa vida, em cada momento.

Nesta semana, escolho duas qualidades ou 
riquezas minhas e vou usá-las e manifestá-las o 

mais que eu puder.
Escrevo-as e leio-as todos os dias de manhã.
Em família, ao acender a Vela do Ano da Fé, 
agradecemos em silêncio pelas riquezas de 

cada um.

Catequese visitou
crianças vítimas de maus tratos

No passado sábado, dia 9 de Fevereiro de 2013, 
o grupo de catequese do 8º ano, proporcionou 
uma tarde diferente às crianças do centro de 
Acolhimento Temporário de Pombal, uma das 
valências da Apepi, que cuida das crianças vítimas 
de maus tratos ou, em alguns casos, oriundos de 
famílias destruturadas psiquica e financeiramente.
A tarde foi composta por várias actividades, como 
teatro de fantoches, cuja “casa” usada e decoração 
da mesma foi feita por alguns elementos do 
grupo e das respectivas mães; pipocas (feitas por 
elementos do grupo) e lanche (bolos feitos por 
algumas mães), em conjunto com as crianças do 
centro. A festa terminou com jogos e pinturas de 
carnaval. O sentimento foi generalizado, quanto 
ao facto de podermos repetir, embora já seja a 
segunda vez que o fazemos.

A catequista, Helena Maximino
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Retiro Espiritual dos Crismandos
O grupo de 38 catequizandos de Pombal que 
este ano se propõem a receber o Sacramento do 
Crisma viveu dois dias memoráveis na Casa da 
Caritas, na Praia de Quiaios, Figueira da Foz. O 
já tradicional Retiro Espiritual, que ocorre no final 
da caminhada catequética de 10 anos, realizou-se 
no fim-de-semana passado com a colaboração dos 
missionários da Verbum Dei e do grupo de jovens 

Novos Acólitos já iniciaram a 
formação

Reconciliação das crianças 

No dia 2 de Março, no Salão Paroquial, pelas 
10h30, haverá a preparação da 1ª Reconciliação 
de todas as crianças do 3º ano, da paróquia.

No dia 9 de Março, na Igreja do Cardal, pelas 
10h00, acontecerá a Festa da Reconciliação.

de Pombal 
“Passo a 
Passo”.
O grupo 
deste ano 
é composto 
por 17 jovens 
com cerca de 16 anos de idade e 21 adultos com 
idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. 
Em Quiaios, os crismandos foram acompanhados 
pelo grupo “Passo a Passo”, um padre da Verbum 
Dei, o Pe. Vitor,, os catequistas Paulo Rodrigues 
e Edilene Alves e o Pe. João Paulo Vaz, nosso 
pároco. Os jovens e os adultos passaram o dia 
de sábado em acções separadas e juntaram-se à 
noite para partilhar experiências. O serão encerrou 
com um “jogo” curioso que consistia em percorrer 
uma corda de olhos vendados. Durante o trajecto 
encontraram vários obstáculos que teriam de 
ultrapassar até chegar ao destino final – o “encontro 

com Jesus 
Cristo Ressus-
citado”.
No domingo, 
os crismandos 
adoraram o 
S a n t í s s i m o 
Sacramento na 

praia, preparam a Eucaristia e regressaram a casa 
“mais ricos” espiritualmente. 
A caminhada destes jovens e adultos termina (ou 
não), conforme a predisposição de cada um para 
continuar a servir a Jesus Cristo, no dia 18 de Maio, 
com a celebração do Sacramento do Crisma. A 
cerimónia deste ano regressa à Igreja do Cardal e 
acontecerá  na Vigília de Pentecostes.

Padre João Paulo Vaz solidário
O padre João Paulo Vaz e a Banda Jovens em 
Movimento, de Avanca, ofereceram um espectáculo 
“memorável” à Associação de Desenvolvimento 
e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira, 
no concelho de Leiria. O concerto realizou-se no 
Teatro José Lúcio da Silva, no domingo passado.
O espectáculo destinou-se a angariar fundos para a 
construção de um edifício que irá acolher e assistir 
mais de uma centena de (actuais e futuros) idosos 
da freguesia da Barreira, através das valências 
de lar, centro de dia e apoio domiciliário. O 
equipamento, em fase de construção tem um custo 
estimado de dois milhões e quinhentos mil euros. 
O convite ao Pároco de Pombal para realizar um 
concerto solidário foi uma sugestão da comunidade 
local que nunca esqueceu o seu primeiro concerto, 
no lugar da Barreira, há cerca de 10 anos atrás 
após o lançamento do seu primeiro trabalho 
discográfico.

A formação de Acólitos 
teve início na quarta-
feira passada com 
nove elementos. Os 
futuros servidores do 
Altar da Eucaristia são: 
Rodrigo, Rafael, João, 
Ângela, Filipe, Sabrina, 
Tânia, Joana e Diogo. 
Nesta formação, estes 
jovens vão aprender, 
entre outras coisas, 
que um acólito é o que ajuda o sacerdote e que 
contribui para a beleza, alegria e clima de festa 
da celebração eucarística e, por sua vez, recebe 
graças extremamente importantes na sua idade.

Os Acólitos Ivan e Ângela

CONFISSÕES
NA PRÓXIMA SEMANA

:: 26.Fev, 3ª feira, 19h00 - ARROTEIA

:: 27.Fev, 4ª feira, 19h00 - CRESPOS

:: 28.Fev, 5ª feira, 19h00 - SANTORUM

:: 01.Mar, 6ª feira, 19h00 - MENDES
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24 de Fevereiro de 2013
II Domingo da Quaresma C
Primeira leitura (Gen 15, 5-12.17-18)
Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa 
e disse-lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, se 
as puderes contar». E acrescentou: «Assim será a tua 
descendência». Abraão acreditou no Senhor, o que lhe 
foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: «Eu sou o 
Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus, para te 
dar a posse desta terra». Abraão perguntou: «Senhor, 
meu Deus, como saberei que a vou possuir?». O 
Senhor respondeu-lhe: «Toma uma vitela de três anos, 
uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, uma 
rola e um pombinho». (...) Quando o sol desapareceu e 
caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote 
de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse 
dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, 
dizendo: «Aos teus descendentes darei esta terra, 
desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates».

Comentário
Toda a história da salvação não é outra coisa senão o 
estabelecimento de uma aliança entre Deus e os homens, 
aliança que é oferta gratuita de Deus e que há-de ser 
aceitação humilde e agradecida da parte do homem. Um 
dos momentos mais significativos no estabelecimento 
desta aliança é o seu ponto de partida mais explícito: a 
Aliança com Abraão, o crente por excelência, que, pela 
fé, se entrega totalmente à palavra de Deus. A aliança 
é significada por meio de um antigo rito: os animais 
oferecidos são o gesto do homem e o fogo que passa pelo 
meio deles é sinal da presença de Deus. Assim, de aliança 
em aliança, nos encaminhamos para a celebração da nova 
e eterna aliança na Páscoa do Senhor.

Segunda leitura (Filip 3, 20 - 4, 1 forma breve)
Irmãos: A nossa pátria está nos Céus, donde 
esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
que transformará o nosso corpo miserável, para o 
tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder 
que Ele tem de sujeitar a Si todo o universo. Portanto, 
meus amados e queridos irmãos, minha alegria e 
minha coroa, permanecei firmes no Senhor.

Comentário
Cristo glorioso é o termo de toda a história humana, o 
objecto da esperança de toda a nossa vida e a meta para 
onde se orienta o nosso itinerário quaresmal. Ao tempo da 
ascese difícil e dolorosa na subida, que acompanha a vida 
que vivemos neste corpo mortal, responde a vida gloriosa, 
que já se manifesta no Corpo do Senhor transfigurado. 
Mas o caminho e a porta da glória passa pela Cruz.

Leitura do Evangelho (Lc 9, 28b-36)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e 
Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, 
alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes 
ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens 
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo 
aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia 
consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros 
estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a 
glória de Jesus e os dois homens que estavam com 
Ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a 
Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos 
três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra 
para Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto 
assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua 
sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem 
na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este 
é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a 
voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos 
guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que tinham visto.

Comentário
A Transfiguração aparece todos os anos no Segundo 
Domingo da Quaresma, como anúncio da Ressurreição, 
de modo que, ao longo deste tempo de preparação pascal, 
estejamos bem conscientes de que o termo, para onde 
caminhamos, é Jesus ressuscitado. A Transfiguração, 
lida neste Domingo depois do Domingo da Tentação, faz 
com ela uma espécie de preâmbulo, antes de chegarmos 
à parte central da Quaresma. Mortificação e glorificação, 
tentação e glória, morte e ressurreição, são de facto, a 
síntese do mistério pascal que vamos celebrar.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 26.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 26.Fev | Capela da Arroteia - Confissões (19h00)

:: 27.Fev | Igreja do Cardal - Formação de Acólitos 
(17h00)

:: 27.Fev | Capela dos Crespos - Confissões (19h00)

:: 28.Fev | Capela de Santorum - Confissões (19h00)

:: 01.Mar | Capela dos Mendes - Confissões (19h00)

:: 01.Mar | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 02.Mar | Salão Paroquial - Preparação da primeira 
Reconciliação das crianças do 3º ano (10h30)

:: 02.Mar | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

APOIOS


