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Esperança

O dom do 
arrependimento

A Quaresma, na nossa vida, 
remete-nos sempre para um 
encontro profundo connosco 
mesmos, com Deus e com 
os outros. É um tempo bom 
para encontros... Caminhar neste tríplice encontro 
permite-nos chegar às festas pascais mais 
capazes de celebrar este mistério de um Deus que 
salva e que estabelece um pacto de amor eterno 
connosco.
Entre as muitas possibilidades que temos para 
desenvolver estes encontros connosco, com Deus 
e com os outros está o caminho da conversão pelo 
arrependimento. E o que é o arrependimento? 
Podemos afirmá-lo como um sentimento de dor 
por um mal cometido; um lamentar ou ter pena por 
alguma coisa feita ou dita ou não feita ou não dita; 
um mudar de intenção ou de ideia. Numa perspectiva 
cristã, o arrependimento vem a ser uma mudança 
de atitudes, na qual é abandonada a prática do 
pecado e da maldade e é aceite uma nova forma 
de vida, onde Jesus Cristo se torna o único Senhor 
e Salvador da pessoa arrependida. Significa, então, 
um esforço por voltar “às origens”, dando sentido 
ao Baptismo na nossa vida, que restabelece 
em nós o estado de graça original anulado pelo 
pecado. Neste sentido, o arrependimento permite-
nos voltar e viver a partir do mais autêntico em 
nós; permite que Deus Se manifeste em cada um 
(graça de Deus) e que nos encontremos com Ele 
no mais profundo de nós mesmos; e permite que 
nos relacionemos com os outros em verdade e na 
pureza. Por outras palavras, a relação amorosa 
connosco próprios, com Deus e com os outros só 
é possível se, apesar da experiência do mal e do 
pecado, somos capazes de continuamente nos 
purificarmos e nos centrarmos no essencial de nós 
mesmos. Descer ao mais profundo, onde fazemos 
a experiência da virtude, e condicionar a nossa 
acção à manifestação das riquezas pessoais que aí 
encontramos. E assim, havemos de concluir que o 
arrependimento na nossa vida é um dom a apreciar, 
experimentar e agradecer.

Pe. João Paulo Vaz
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Coros afinadinhos para 
celebrar Dia da Igreja 
Diocesana

Os Grupos Corais do Arciprestado 
de Pombal reuniram na Igreja Matriz 
para começar a ensaiar os cânticos da 
Eucaristia que irá encerrar a celebração 
do Dia da Igreja Diocesana, a realizar 
no dia da Santíssima Trindade. O dia 
da Santíssima Trindade é evocado 
anualmente no domingo a seguir ao do 
Pentencostes. Assim, de acordo com o 
calendário litúrgico deste ano, o dia da 
Santíssima Trindade será celebrado a 
26 de Maio.

Para o efeito, os Padres do Arciprestado 
de Pombal convocaram os Grupos 
Corais para o passado domingo, que 
afinaram as vozes que irão enriquecer, 
com os cânticos, a celebração da 
Eucarístia que encerra a Jornada 
Arciprestal do Dia da Igreja Diocesana, 
a ter lugar, então, no dia 26 de Maio, no 
Pavilhão da Caldeira, na zona desportiva 
da cidade de Pombal. A Eucaristia irá 
encerrar a festa convívio que as várias 
paróquias do Arciprestado estão a 
preparar para esse dia. O Arciprestado 
é composto pelas paróquias de Pombal, 
Almagreira, Pelariga, Redinha, Louriçal, 
Abiul, Vila Cã, Carriço, Santiago de 
Litém, Ilha, Mata Mourisca e Guia.
O próximo encontro está agendado para 
10 de Março, às 17h, na Igreja Matriz.
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Matriz recebeu Comunidade Católica 
Ucraniana
A Igreja Matriz de Pombal recebeu, no domingo 
passado, a comunidade de cidadãos ucranianos 
católicos a residir no concelho de Pombal. A 
celebração foi orientada pelo padre Silvio Litvinczuk 
e consistiu numa cerimónia de rito bizantino de 
São João Crisóstomo. O rito bizantino, por vezes 
designado de rito grego, teve origem no século IV e 
é usado pela maioria das Igrejas Católicas orientais, 
nomeadamente na ucraniana. A ainda pequena 
comunidade católica de ucranianos a residir no 
nosso concelho reúne uma vez por mês na Igreja 
Matriz para prestar culto a Jesus Cristo. Segundo 
o Padre Silvio Litvinczuk, a comunidade ainda não 
está organizada. “Estão a dar os seus primeiros 
passos como comunidade”, esclareceu. O padre 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Ano da Fé

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

4. “Eu sou o pão da vida” (Jo 6, 35).
Pela fé o homem tem acesso a Deus, que se 
comunica como a Vida em todos os sentidos. 
Usando os diversos simbolismos da água, do 
vinho e do pão, o Evangelho pretende falar da 
vida de Deus ou da vida eterna, que é “depender 
de uma realidade exterior a si mesmo” (XAVIER 
LÉON-DUFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, 
vol. II, Sígueme, Salamanca, 1995, p. 77), da 
realidade do próprio Deus.

Pela fé, Jesus dá-se ao cristão e permite-lhe 
participar da realidade que é a Sua vida em 
plenitude, permite-lhe participar da sua própria 
existência e “transforma o seu ser, no mais 
profundo, numa vida voltada para o Pai” (XAVIER 
LÉON-DUFOUR, Lectura del Evangelio de 
Juan, p. 79).

Pela Eucaristia, o horizonte mais direto deste 
texto bíblico, o cristão fica unido a Jesus, que 
passa a habitar nele e a viver nele, de acordo 
com o sentido da expressão “Quem realmente 
come a Minha carne e bebe o Meu sangue, fica 
a morar em Mim e Eu nele... quem realmente Me 
come viverá por Mim” (Jo 6, 56-57).

É nesta nova relação de Cristo com o crente, 
semelhante à relação do Pai com Cristo, o 
Filho, que se realiza a obra de Deus, ou seja a 
salvação do homem. É, portanto, a criação desta 
nova relação que constitui a missão da Igreja, 
enquanto instrumento da salvação de Deus, e 
é esta a meta da pastoral da fé que agora nos 
é proposta.

A nova evangelização, caraterizada por um 
novo método e um novo ardor, entende-se na 
fidelidade a este desígnio salvífico de Deus, que 
sentimos o dever de acolher com docilidade, com 
alegria e com gratidão.

(continua no próximo número)

A NOSSA QUARESMA
por dentro e por fora...

III Semana da Quaresma
“Eu sou ‘Aquele que sou’”, diz o Senhor a Moisés, 
diante da sarça ardente. É o Senhor quem dá a 
existência a todas as coisas e a cada um de nós.

Para esta semana, um desafio:
guardar tempo para o encontro com o Senhor.
Diariamente, em casa, na Capela, na Igreja ou 

num local sossegado do trabalho, passar entre 5 
a 10 minutos em oração, em diálogo com Deus. 
Falar-Lhe da vida, pedir ou agradecer... Pedir-
Lhe, em especial, o dom do arrependimento.

Em família, ao acender a vela do Ano da Fé, no 
final da oração do Credo, rezar em conjunto:

“Senhor, que o arrependimento e a penitência 
nesta Quaresma nos permitam viver em paz e de 

coração aberto à Tua vida nova.”

Silvio Litvinczuk nasceu no Brasil, há 34 anos, e 
é bisneto de ucranianos. A residir em Portugal há 
cinco anos, foi acolhido pela Diocese de Leiria-
Fátima, onde trabalha com várias comunidades 
católicas, nomeadamente as de origem ucraniana.

DIA ARCIPRESTAL DO DOENTE
9 de Março de 2013, das 10h00 às 16h30

Centro Paroquial Social da Ilha

:: necessário almoço para partilhar
   (a organização serve uma sopa)

:: inscrições até ao dia 5 de Março, no Cartório
   Paroquial de Pombal
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Comunidade testemunhou Promessas dos Escuteiros

ANO DA FÉ
Livros e outros subsídios
(à venda no Cartório Paroquial)

:: “Ano da Fé - 15 temas de reflexão à luz do 
Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja 
Católica” (5,00 €)

:: “Ano da Fé - Itinerário semanal de oração. 
Proposta para reflexão e oração a partir do 
Evangelho de cada domingo” (5,00 €)

:: “Catecismo da Igreja Católica” (edição normal 
e edição de bolso)

:: “Documentos do Concílio Vaticano II” (edição 
de bolso)

:: Vela e pagela do Ano da Fé (3,00 €)

CONFISSÕES
NA PRÓXIMA SEMANA

:: 05.Mar, 3ª feira, 19h00 - TRAVASSO

:: 06.Mar, 4ª feira, 19h00 - CHARNECA

:: 07.Mar, 5ª feira, 19h00 - GUÍSTOLA

:: 07.Mar, 5ª feira, 20h00 - CUMIEIRA

:: 09.Mar, Sábado, 17h00 - CRESPOS

A Paróquia de Pombal viveu a manhã do passado 
domingo de uma forma diferente, ao acolher, 
na Eucaristia dominical, os novos Lobitos, 
Exploradores, Pioneiros e 
Caminheiros do Agrupamento de 
Escuteiros 674 de Pombal. Quinze 
Lobitos, sete Exploradores, onze 
Pioneiros e dois Caminheiros 
(as quatro secções do CNE) 
prometeram, perante a sua 
comunidade “estar sempre alerta” 
e fiéis ao compromisso que 
assumiram durante a Eucaristia.
Os novos elementos das quatro secções do 
Agrupamento 674 fizeram as suas promessas e 
receberam das mãos do padre João Paulo Vaz 
os respectivos lenços, que os distinguem entre 
secções. “Ser escuteiro é ser cristão e assumir em 

tudo o Evangelho. 
Louvado seja Deus 
pelas coisas boas 
que nos dá”, disse, 
emocionado, o 
pároco de Pombal 
durante a celebração, 
participada pelas 
centenas de cristãos 

habitualmente presentes na Igreja do Cardal.
A cerimónia realizou-se no fim-de-semana em 
que, um pouco por todo o país e também no 
Arciprestado de Pombal, se comemorou o dia do 
fundador Baden Powell. O criador do movimento 
do escutismo no mundo nasceu a 22 de Fevereiro 
de 1857, em Londres. A data do seu nascimento é 

evocada anualmente como o dia BP para os novos 
e antigos escuteiros do mundo, que não esquecem 
os brilhantes ensinamentos que este grande 

homem do século XX deixou à 
Humanidade.
Assim, os agrupamentos do 
Arciprestado de Pombal, a saber, 
Mata Mourisca, Louriçal, Carriço 
e Pombal, reuniram-se, no 
sábado passado, na Guia, para 
comemorar o dia BD. O dia destes 
escuteiros começou com uma 
celebração eucarística, presidida 

pelo Arcipreste e pároco de Pombal, também 
Assistente Regional do CNE na Diocese. Durante 
a tarde, os Lobitos, Exploradores, Pioneiros e 
Caminheiros fizeram jogos e brincadeiras entre 
si e com os Chefes. O dia encerrou com um 
lanche convívio onde participaram os autarcas 
do município de Pombal, que contribuíram para o 
sucesso deste evento, assegurando o transporte e 
as refeições dos escuteiros.
Em Pombal, o 
A g r u p a m e n t o 
674, continuou a 
comemoração do 
dia do fundador 
com a Velada das 
Armas, no salão 
paroquial.

Testemunho
Fim de semana fantástico com comemorações do 
dia de BP e Promessas no 674 Pombal! E foram 36 
novos lenços colocados com muito orgulho e com 
um brilho no olhar, de quem os colocou e de quem 
os recebeu.

Isabel Silva
(Chefe do Agrupamento 674 Pombal)
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3 Março de 2013
III Domingo da Quaresma C
Primeira leitura (Ex 3, 1-8a.13-15)
Naqueles dias, Moisés (...) ao levar o rebanho para 
além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. 
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor numa chama 
ardente, do meio de uma sarça. (...) Então Deus 
chamou-o do meio da sarça: «Moisés, Moisés!». Ele 
respondeu: «Aqui estou!» Continuou o Senhor: «Não 
te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada». (...) Disse-lhe o Senhor: 
«Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto; 
escutei o seu clamor provocado pelos opressores. 
Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar 
das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma 
terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel». Moisés 
disse a Deus: «Vou procurar os filhos de Israel e dizer-
lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’. Mas 
se me perguntarem qual é o seu nome, que hei-de 
responder-lhes?». Disse Deus a Moisés: «Eu sou 
‘Aquele que sou’». (...)

Comentário
A primeira leitura deste domingo, em seguimento da dos 
domingos anteriores, dá-nos a célebre revelação de Deus 
a Moisés, a revelação do seu Nome, que define, tanto 
quanto isso é possível, quem é Deus. Deus chama Moisés 
e envia-o como instrumento de salvação para o seu povo 
escravizado no Egipto. Moisés será o chefe desse povo, 
o seu condutor através do deserto, e, como tal, figura de 
Cristo, o verdadeiro Pastor, guia e salvador do seu povo.

Segunda leitura (1 Cor 10, 1-6.10-12)
Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais 
(...) passaram todos através do mar e na nuvem e 
no mar, receberam todos o baptismo de Moisés. 
Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos 
beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um 
rochedo espiritual que os acompanhava: esse rochedo 
era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, 
pois caíram mortos no deserto. (...) Tudo isto lhes 
sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos 
advertir, a nós que chegámos ao fim dos tempos. (...)

Comentário
Paulo ensina-nos a ler o AT, que anuncia as realidades 
do NT, e serve, ao mesmo tempo, de exemplo e de guia 
ao povo da Nova Aliança, que já chegou “aos últimos 
tempos”, os tempos do Senhor Jesus Cristo, mas que 
ainda peregrina no deserto deste mundo a caminho da 
Terra Prometida. Não venha a suceder-nos a nós o que a 
muitos deles aconteceu: terem ficado pelo caminho.

Leitura do Evangelho (Lc 13, 1-9)
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos 
mandara derramar o sangue de certos galileus, 
juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus 
respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
castigo, esses galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo 
modo. (...) Jesus disse então a seguinte parábola: 
«Certo homem tinha uma figueira plantada na sua 
vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas 
não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há 
três anos que venho procurar frutos nesta figueira e 
não os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar 
ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas o vinhateiro 
respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, 
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe 
adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-
la-ás cortar no próximo ano».

Comentário
A primeira mensagem da Boa Nova que Jesus nos 
traz é o anúncio da aproximação do reino dos Céus, e 
consequentemente o convite a acolhê-lo com o coração 
voltado para ele e afastado do que lhe é contrário. 
Esta atitude é assim uma conversão, um regresso dos 
caminhos do pecado, uma atitude de arrependimento em 
relação ao passado, uma atitude penitencial. E esta atitude 
do coração é fundamental na Quaresma.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 05.Mar | Capela do Travasso - Confissões (19h00)

:: 05.Mar | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 06.Mar | Igreja do Cardal - Formação de Acólitos 
(17h00)

:: 06.Mar | Capela da Charneca - Confissões (19h00)

:: 06.Mar | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 07.Mar | Capela da Guístola - Confissões (19h00)

:: 07.Mar | Capela da Cumieira - Confissões (20h00)

:: 09.Mar | Igreja do Cardal - Festa do Perdão das 
crianças do 3º ano (10h00)

:: 09.Mar | Capela do Alto dos Crespos - Confissões 
(17h00)

:: 09.Mar | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 10.Mar | Igreja Matriz - Encontro Arciprestal de 
Grupos Corais (17h00)

APOIOS


