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Para onde nos leva a 
misericórdia?

O amor de Deus, manifestado 
de uma forma única e definitiva 
em Jesus Cristo, assume uma 
novidade sem igual, para 
nós, no Novo Testamento. 
Conhecemos agora o Seu rosto misericordioso. 
Falamos agora do Pai misericordioso que acolhe 
cada filho pródigo, apenas correndo ao encontro 
e abrindo os braços para nos abraçar e receber 
de novo. Que grandeza, esta do amor que tudo 
perdoa, que tudo sara. A misericórdia de Deus é a 
Sua graça, o Seu amor. Ela faz parte da essência 
divina e mostra-nos um Deus que Se comove, 
que se compadece. Ela é fruto da Sua liberdade 
e nela sempre podemos confiar. É sobre esta 
misericórdia de Deus que se funda a obra da 
salvação. Como poderíamos nós ser salvos se 
a misericórdia de Deus não fosse mais forte do 
que o nosso pecado, mais forte do que a morte? 
E somos convidados a assumi-la na vida como 
condição: “Sede misericordiosos como o vosso 
Pai é misericordioso” (Lc. 6, 36). Este versículo do 
Evangelho segundo São Lucas mostra-nos até que 
ponto a atitude divina é modelo para os homens: 
não se trata simplesmente de compaixão pontual, 
de um sentimento, mas de uma acção permanente, 
de uma atitude de fundo, de uma postura clara 
e assumida, que nasce de dentro e configura a 
nossa identidade. Daqui a afirmação de que Deus 
mostra a Sua misericórdia a quem é misericordioso 
(“Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia” - Mt. 5, 7), porque estes são os únicos 
capazes de a perceber.
Então, onde nos leva a misericórdia? Leva-nos a 
esse lugar onde Deus é, a conhecê-l’O, a saborear 
e participar da Sua essência divina, a receber e 
viver da Sua graça, a experimentar a santidade e 
a perfeição. Deus misericordioso é comunicação 
divina à nossa humanidade. E essa comunicação só 
acontece como misericórdia e graça: pela primeira 
não recebemos o que merecemos (o castigo, 
anulado pelo perdão); pela segunda, recebemos 
aquilo que não merecemos (a salvação e a vida).

Pe. João Paulo Vaz
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Passo a Passo… a caminho 
da Páscoa
A Família Missionária Verbum Dei e a 
Rede Passo a Passo convidam todos os 
jovens com mais de 14 anos a viver uma 
Páscoa diferente neste ano. Assim, “se 
és jovem e estás interessado em viver 
momentos inesquecíveis e saborear 
a felicidade de conhecer melhor o 
caminho percorrido pelo Senhor até 
à Cruz, inscreve-te junto do grupo de 
jovens de Pombal Passo a Passo”.

Para efectuar a inscrição, os interessados 
devem deslocar-se ao Cartório Paroquial 
com a ficha de autorização assinada 
pelos encarregados de educação. 
As informações estão disponíveis 
no sítio da Família Missionária 
Verbum Dei (http//vdefamilia.wix.com/
pascoamissionaria013) ou através do e-
vento do facebook (www.facebook.com/
events/104649279710063). A Páscoa 
Missionária será, além de um momento 
inesquecível, “uma aposta na tua própria 
vida”, de acordo com a informação da 
organização que preparou uma série 
de iniciativas que irão animar os jovens 
participantes durante os últimos três 
dias antes da Páscoa deste ano.

Páscoa Missionária 2013

“Aposta na Fé-licidade”
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Ultreia vive testemunhos de Fé
No passado dia 1 de Março, realizou-se, no salão 
Paroquial, a Ultreia do Movimento dos Cursos de 
Cristandade, preparada e moderada pelo Grupo 
de Almagreira. A partilha de Conceição Ferreira 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Ano da Fé

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

5. “Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de 
Deus” (Jo 6, 69).
Diante da manifestação de Jesus, há duas 
respostas possíveis, espelhadas na divisão que 
se opera entre os discípulos. Alguns não puderam 
reconhecê-l’O e foram-se embora, de acordo com 
o que diz o texto: “A partir daí, muitos dos seus 
discípulos voltaram para trás e já não andavam 
com Ele” (Jo 6, 66). Outros, porém, mantiveram-
se firmes na atitude de fé e responderam pela 
voz autorizada de Pedro: “A quem iremos nós, 
Senhor? Tu tens palavras de vida eterna! Por 
isso nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de 
Deus” (Jo 6, 68-69).

A presença de Jesus entre nós impele a uma 
decisão pessoal, livre e responsável. Os dois 
verbos «acreditamos» e «sabemos» referem-se 
a essas duas dimensões fundamentais do ato de 
crer, que são a fé em si mesma e a inteligência 
da fé. Por outro lado, acentuam a dimensão 
existencial da fé, que ultrapassa os limites da 
inteligência e da compreensão para ser uma 
adesão pessoal, uma resposta de fidelidade e de 
amor a um Deus que se revela, se aproxima e 
estabelece laços de amizade com os seus filhos.
A própria designação usada pelo Evangelista, 
“Tu és o Santo de Deus!”, relaciona-se com a 
expressão mais comum “Filho de Deus”. Uma 
e outra acentuam a importância dos laços 
pessoais na mais profunda relação humana, que 
são a paternidade e a filiação, dois dos maiores 
paradigmas do amor entre as pessoas.

Reconhecemos a dificuldade que enfrenta o 
homem diante desta urgência da decisão da fé. 
Perguntamo-nos, por isso, quais os caminhos a 
empreender no momento de programar as linhas 
de orientação da pastoral da fé. Interrogamo-nos 
sobre que métodos e meios utilizar para provocar 
esta experiência existencial de relação capaz de 
abrir o homem de hoje à fé. Procuramos conhecer 
os caminhos do encontro do homem com Deus, 
num mundo e num tempo que são os nossos, 
marcados por um conjunto de condicionalismos 
que tornam mais difícil o processo. Temos diante 
uma missão que somente pode ser vivida com 
grande paixão e amor.

(continua no próximo número)

A NOSSA QUARESMA
por dentro e por fora...

IV Semana da Quaresma
A parábola do filho pródigo põe em relevo sobretudo 
o amor, paciente e sempre acolhedor, do Pai, de 
Deus nosso Pai.

Também nós devemos ser pacientes, sempre 
acolhedores e capazes de amar como o Pai.

Para esta semana, vamos escolher uma ou duas 
pessoas, familiares ou amigos, de quem nos 

sentimos distantes ou com quem não estamos 
tão bem ultimamente. E, com muita naturalidade, 

telefonamos, mandamos uma mensagem ou 
fazemos uma visita.

Tornarmo-nos próximos do outro...
Em família, ao acender a Vela do Ano da Fé, 

depois da oração do Credo, pedimos, para os 
nossos familiares e amigos, a paz e a felicidade.

marcou os irmãos 
presentes com o seu 
testemunho de vida. 
Ministra da Comunhão, 
entre outras actividades 
que acumula, começou 
por ler, na Bíblia, 
uma passagem de S. 
Lucas que tocou todos 
de uma forma muito 
peculiar. A passagem 
bíblica recordava o 
aparecimento do Senhor a Simão. Após a leitura, 
Conceição Ferreira partilhou acontecimentos da sua 
vida, desde a adolescência até a actualidade. Pela 
Eucaristia sente um amor profundo e "confessou" 
ter encontrado a Graça pela oração, numa 
peregrinação a Santiago de Compostela. Falou 
ainda do seu "tripé", que segue religiosamente, 
através da oração, da acção e da formação. "Que 
eu diminua, Senhor, para que Tu cresças" foi uma 
das reacções a este testemunho.
O Padre João Paulo encerrou a Ultreia, fazendo 
referência a algumas palavras de Conceição 
Ferreira: é importante o encontro com Cristo na 
Eucaristia e na oração. Seguiu-se a Eucaristia, 
onde o pároco lembrou que o Senhor  é o 
"herdeiro" e é preciso confiar, entregar, reconhecer 
e construir".

Helena Pereira
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Valdeira em tarde de convívio As crianças e
a primeira Reconciliação

Os meninos e meninas que, no próximo dia 14 de 
Abril, irão fazer a sua Primeira Comunhão estão 
conscientes que os pecados desagradam ao 
Senhor e preparam-se para os confessar diante 
do sacerdote. 
Mas… para quem vai dar um passo tão importante 
na sua caminhada da vida cristã, como o 
Sacramento da Reconciliação, a preparação para 
este acto é fundamental. Conscientes desse facto, 
os catequistas e a coordenadora do 1º sector, 
Isabel Goucha, chamaram as 130 crianças que 
irão fazer a primeira comunhão, para as preparar 
e lhes explicar a importância da Reconciliação. 
A preparação dos mais pequenos realizou-se no 
sábado, dia 2 de Fevereiro, no Salão Paroquial.

Reconciliação do 6º ano 

No dia 16 de Março, sábado, na Igreja do Cardal, 
pelas 14h00, haverá Confissões para todos os 
que vão fazer a Festa da Profissão de Fé.

CONFISSÕES
NA PRÓXIMA SEMANA

:: 12.Mar, 3ª feira, 19h00 - ESTRADA

:: 13.Mar, 4ª feira, 19h00 - PINHEIRINHO

:: 14.Mar, 5ª feira, 19h00 - RANHA DE BAIXO

:: 15.Mar, 6ª feira, 19h00 - CASAL F. JOÃO

R e a l i z o u - s e 
em Valdeira, no 
passado dia 10 
de Fevereiro, um 
almoço-convívio, 
onde se juntaram 
130 pessoas. Ao 
almoço seguiu-se 
uma tarde de convívio, onde se dançou ao som das 
musicas de um organista. Durante a tarde, também 
houve o desfile de carnaval, que mostrou como as 

pessoas são unidas. Foi 
um dia muito animado, 
com o convívio e o 
divertimento de todas 
as pessoas presentes.

Comissão de Valdeira Assim, em silêncio, 
na Igreja, antes 
de confessarem 
as coisas erradas 
que fizeram, como 
d e s o b e d e c e r 
ao pai e à mãe, 
mentir, tratar mal 
os colegas da 

escola, ser egoísta, entre muitos outros pecados 
que se cometem diariamente, irão fazer o seu 
exame de consciência. Depois, admitem que estão 
arrependidos do mal feito e prometem emendar-
se e esforçar-se para não repetir a ofensa. 
Finalmente, chega a confissão propriamente dita 
perante o sacerdote. Escutam a penitência que o 
confessor propõe e rezam o Acto de Contrição. A 
catequista Isabel Goucha esclareceu as crianças 
e os pais presentes 
que o Sacramento 
da Reconciliação é 
um dos momentos 
importantes da vida 
de qualquer cristão. 
O arrependimento 
é uma das portas 
de acesso à Vida 
Eterna junto de Deus e do Seu Filho. Para os 
adultos, estão a decorrer, até à Páscoa, várias 
celebrações de Reconciliação – Confissões – um 
pouco por toda a paróquia.

Casal Fernão João faz
Festa das Bem-Aventuranças

O grupo de catequese do 7º ano da Capela do 
Casal Fernão João fez, no passado domingo, a 
sua Festa das Bem-Aventuranças, tendo cada um 
recebido uma pagela, com as Bem-Aventuranças, 
para não esquecerem 
este dia importante 
e para lembrarem 
sempre que elas são 
um programa de vida 
que Jesus nos propõe 
para vivermos bem.

Mensagens das crianças do 1º ano...
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10 Março de 2013
IV Domingo da Quaresma C

Primeira leitura (Jos. 5, 9a.10-12)
Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei 
de vós o opróbrio do Egipto». Os filhos de Israel 
acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no 
dia catorze do mês, à tarde, na planície de Jericó. No 
dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra: 
pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. 
Quando começaram a comer dos frutos da terra, no 
dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de 
Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já 
se alimentaram dos frutos da terra de Canaã.

Comentário
Depois da travessia do deserto, guiado por Moisés, o povo 
de Deus entra na Terra Prometida e celebra a Páscoa. 
Também nós, depois dos 40 dias do deserto quaresmal, 
celebraremos o mistério da Páscoa, na Terra Santa da 
Igreja de Cristo. O maná, a comida do deserto, cessou de 
cair, quando o povo de Deus chegou à Terra Prometida, e 
lá pôde, finalmente, alimentar-se dos frutos daquela nova 
Terra. Também a Igreja, depois do jejum da Quaresma, 
comerá da Ceia do Senhor, na Eucaristia da Páscoa.

Segunda leitura (2Cor. 5, 17-21)
Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 
As coisas antigas passaram; tudo foi renovado. Tudo 
isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou 
consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. 
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo 
consigo, não levando em conta as faltas dos homens e 
confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, 
portanto, embaixadores de Cristo; é Deus quem vos 
exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em 
nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. A Cristo, 
que não conhecera o pecado, Deus identificou-O com 
o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos 
tornemos justiça de Deus.

Comentário
A Páscoa celebra o mistério da aliança que Deus fez com 
os homens, e, porque o homem é pecador, esse mistério é 
também de reconciliação. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, 
todos os homens são tornados nova criação, uma vez que 
são reconciliados com Deus. Este mistério de reconciliação, 
realizado, de uma vez para sempre, por Cristo, é-nos agora 
acessível através da Igreja. A nós pertence, pois, aceitá-lo 
e deixar-nos reconciliar, cada um de nós, com Deus, por 
Cristo, por meio da Igreja. O Sacramento da Penitência é o 
sinal sagrado desta reconciliação. Por meio dele seremos, 
na Páscoa, novas criaturas.

Leitura do Evangelho (Lc 15, 1-3.11-32)
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores 
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 
Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, 
dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come 
com eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: 
«Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao 
pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. O pai 
repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho 
mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para 
um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, 
numa vida dissoluta. (...) Vou-me embora, vou ter com 
meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra 
ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me 
como um dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e 
foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai 
o viu: encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-
lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. (...) Comamos 
e festejemos, porque este meu filho estava morto e 
voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E 
começou a festa. Ora o filho mais velho estava no 
campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, 
ouviu a música e as danças. (...) Ele ficou ressentido 
e não queria entrar. (...) Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu 
estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas 
tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque 
este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi reencontrado’».

Comentário
Na parábola do filho pródigo está expresso o itinerário do 
pecador, que regressa à comunhão com Deus. Da morte à 
vida; é precisamente este o movimento do Mistério Pascal. 
A parábola põe em relevo sobretudo o amor, paciente e 
sempre acolhedor, do Pai, de Deus nosso Pai.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 12.Mar | Capela da Estrada - Confissões (19h00)

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

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

:: 13.Mar | Capela do Pinheirinho - Confissões (19h00)

:: 14.Mar | Capela da Ranha de Baixo - Confissões 
(19h00)

:: 15.Mar | Capela do Casal Fernão João - Confissões 
(19h00)

:: 16.Mar | Igreja do Cardal - Confissões do 6º ano 
(14h00)

:: 17.Mar | Salão Paroquial - Reunião de preparação da 
Visita Pascal, com todas as Comissões das Capelas 
(15h00)

APOIOS


