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Esperança

A luz nova só pode 
brilhar em nós

Que desconcertante é, para 
nós, o episódio da mulher 
adúltera e a serenidade 
luminosa de Jesus Cristo 
quando responde “Quem 
de entre vós estiver sem pecado atire a primeira 
pedra” (Jo. 8, 7)... É um mistério de amor que só 
podemos entender se assumimos definitivamente 
que tudo o que Cristo quis foi fazer brilhar em 
nós a luz nova da Sua graça. Quantas vezes, 
como o povo que acusava aquela mulher e estava 
disposto a apedrejá-la, nos agarramos aos nossos 
supostos justos juízos, seguros de nós próprios e 
das nossas verdades, mas sem amar a pessoa que 
acusamos... Curiosamente, Jesus não disse àquele 
povo, nem à mulher, que ela estava livre ou isenta 
de culpa. Nem tão pouco fez passar a ideia de que 
não era julgável o seu pecado. Apenas questionou 
cada um se estava capaz de julgar e de aplicar 
castigo, porque só o pode fazer quem está isento de 
culpas e, por isso, livre de quaisquer castigos. Mais: 
só o pode fazer quem, na verdade, antes de julgar 
e mais do que julgar é capaz de amar aquele sobre 
quem faz cair o julgamento. É isto que faz, por 
exemplo, o pai a um filho: avaliar, julgar e ensinar 
por amor, mas indo sempre à frente no testemunho. 
E, nesta perspectiva, no diálogo final do episódio 
da mulher adúltera, Jesus, o único que poderia 
então condenar, só lhe pôde dizer “Também Eu não 
te condeno. Vai e de agora em diante não tornes 
a pecar” (Jo. 8, 11). É naquela mulher, como em 
todos os pecadores, que Jesus quer fazer brilhar 
a luz nova da Sua graça, ensinando que o único 
critério para o julgamento e acusação é o do amor 
incondicional, o amor que perdoa e encaminha, o 
amor que ilumina e converte. Porque nos livrou do 
pecado, Jesus livrou-nos também do(s) castigo(s) 
e fez-nos capazes de julgar. E como a salvação da 
nossa vida acontece por amor, qualquer julgamento 
e acusação terá de ter por fundamento o mesmo 
amor, manifestado no acolhimento e no perdão. 
Jesus estabelece uma fronteira muito nova e tudo 
isto só pode acontecer em nós e connosco.

Pe. João Paulo Vaz
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A Quaresma vivida pelo 
grupo do 10º ano

Conforme se conclui das palavras 
e atitudes de Cristo, no geral, e, 
particularmente, do Evangelho do passado 
domingo, fomos criados, por Deus, 
para amar incondicionalmente, como 
fez o pai da Parábola do Filho Pródigo.
Assim, na sessão de catequese do dia 
10 de março, com os jovens do 10º ano, 
procurámos descobrir, em grupo, como 
servir melhor/amar a Deus e aos irmãos, 
nesta Quaresma. Após debatermos sobre 
os dons/carismas, a proposta consistiu em 
registarem os propósitos já concretizados 
nesta caminhada quaresmal e, também, 
aqueles que ainda pretendem levar a cabo 
antes de celebrarmos a Páscoa do Senhor. 
Transcreve-se o texto produzido: “Apoiámos 
amigos que se encontravam infelizes, 
que se sentiam inseguros; ajudámos os 
nossos pais nas tarefas domésticas que, 
habitualmente, não fazemos; mantivemos 
um bom ambiente em casa; dispensámos 
algum do nosso dinheiro a pessoas que 
não o tinham para comer ou para comprar 
material escolar; mudámos a nossa atitude 
egoísta perante os outros, nomeadamente 
oferecendo roupa aos mais necessitados. 
Temos, também, o objetivo de fazer 
serviço comunitário (por exemplo, visitar 
idosos que estão nos lares, dando-lhes 
carinho e conforto), espalhar mais amor e 
carinho entre os nossos familiares/amigos 
e participar na Páscoa Missionária”.
Foi, sem dúvida, um momento em que 
Deus se tornou ainda mais presente nas 
nossas vidas.

Os catequistas
Graciosa Gonçalves e Paulo Rodrigues
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Dia do Doente comemorado na Ilha
A Paróquia da Ilha recebeu, no sábado passado, 
mais de uma centena de idosos do Arciprestado 
de Pombal para comemorar o Dia do Doente. A 
efeméride é evocada anualmente no dia 11 de 
Fevereiro, mas o Pároco da Ilha, promotor da 
iniciativa, decidiu adiar o encontro para o início 

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra - Ano da Fé

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

II. A ALEGRIA DE CRER E O ENTUSIASMO DE 
COMUNICAR A FÉ

Procuraremos neste Ano da Fé acolher os apelos 
do Papa, quando diz: “Também hoje é necessário 
um empenho eclesial mais convicto a favor de 
uma nova evangelização, para descobrir de novo 
a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de 
comunicar a fé” (Carta Apostólica A Porta da 
Fé, 7).
A evangelização, cujo conteúdo é o mesmo de 
todos os tempos, ou seja, é Cristo conhecido, 
acolhido e amado, precisa de lançar mão dos 
meios e métodos mais adequados para o tempo 
em que vivemos, a fim de chegar aos homens 
de hoje, em situação cultural com contornos 
próprios.
Indispensável é, como nos tem recordado a Igreja, 
o novo ardor, a alegria de crer e o entusiasmo de 
comunicar a fé.

(continua no próximo número)

A NOSSA QUARESMA
por dentro e por fora...

V Semana da Quaresma
A graça não vem à custa da morte do pecador. É a 
partir da história dos homens pecadores que Deus 
vai fazer surgir a história da salvação, que os há-de 
renovar. Envelhecidos pelo pecado, tornamo-nos, 
pelo poder de Jesus, novas criaturas.

A proposta para esta semana é estarmos muito 
atentos na relação com os outros, evitar o 

julgamento rápido e fácil, acolher mais, escutar 
mais e perdoar mais.

Em família, ao acender a Vela do Ano da Fé, 
depois da oração do Credo, pedimos a Deus 

que mude o coração dos que não são capazes 
de pedir perdão e dos que não são capazes de 

perdoar.

Via Sacra no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João 
vai levar a efeito uma Via Sacra para as crianças 
e jovens da catequese e para todas as pessoas 
que queiram participar, no próximo sábado, dia 23, 
pelas 21H00, no átrio da Capela. Uma vez que a 
Via Sacra se vai realizar à noite, pede-se que cada 
criança/jovem/adulto leve uma vela, pois para além 
do sentido da luz, produz um efeito bonito. As velas 
poderão ser compradas na Capela. No final da Via 
Sacra, serão passadas, dentro da Capela, algumas 
mensagens sobre a Quaresma, culminando com 
a “queima” simbólica dos nossos pecados, ou 
seja daquilo que fizemos menos bem e que nos 
afasta de Deus, deixando para traz tudo isso e 
recomeçando uma vida nova.
A Quaresma é tempo de reflexão e preparação 
para a Páscoa. Páscoa significa “passagem” da 
morte à vida. Aplicando este sentido à nossa vida 
poderemos dizer que “ morreremos” para o pecado 
e “renasceremos” para uma vida nova, cheia de 
esperança e confiança em Deus.
Todas as crianças e jovens deverão participar, pois 
esta Via Sacra substitui a catequese do domingo 
dia 24 de Março (Domingo de Ramos). A partir 
daí iniciarão as Férias da Páscoa. A catequese 
reiniciará no dia 14 de Abril.

A Catequista Teresa Escalhorda

Páscoa Missionária 2013
Inscreve-te no Cartório Paroquial

“Aposta na Fé-licidade”

de Março. 
O padre es-
clareceu que 
esperou por 
dias com 
temperaturas 
mais amenas. 
E assim foi, 
com um dia de 
sol e alguma 

chuva, mas com temperaturas mais agradáveis, 
que os idosos do Arciprestado de Pombal que 
se inscreveram para participar neste dia festivo 
usufruíram de várias actividades, coordenadas 
pela equipa Diocesana de Coimbra do Movimento 
da Mensagem de Fátima. As coordenadores 
do núcleo de Coimbra, Isilda Lages e Adriana 
Mesquita, apresentaram algumas das acções que 
este movimento dispõe ao serviço dos doentes. As 
duas voluntárias do Movimento da Mensagem de 
Fátima apresentaram aos presentes os serviços 
que prestam aos idosos e doentes e lembraram 
que ainda estão abertas as inscrições para o retiro 
previsto para 1 a 4 de Agosto em Fátima.
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Porta a porta… a Cantar às Almas Dia Mundial da Juventude celebrado 
em Pombal

CONFISSÕES
NA PRÓXIMA SEMANA

:: 19.Mar, 3ª feira, 19h00 - PONTE ASSAMAÇA

:: 20.Mar, 4ª feira, 19h00 - ALDEIA REDONDOS

:: 22.Mar, 6ª feira, 21h00 - POMBAL
            (Igreja do Cardal)

A tradição ainda 
é o que era… nos 
lugares de Casal 
Fernão João, 
Degolaço, Casal 
Velho, Cotrofe e 
Roussa. Um grupo 
de homens, em 
representação dos 
cinco lugares referidos, percorrem as todas as 
ruas e casas destas aldeias a cantar pelas almas 
santas. O Cantar das Almas, como é conhecida 
esta tradição católica, realiza-se anualmente, 
durante o período da Quaresma. 
Assim que o sol se esconde e a lua mostra a sua 
graça, a maioria das portas abre-se e no seu interior 
o dono, ou a dona, da casa oferece, conforme as 
suas possibilidades económicas, um donativo (em 
euros) para as missas que são celebradas pela 
intenção das almas daqueles lugares. Antigamente, 
as ofertas eram cereais das colheitas do Verão 
anterior. Jorge Santos, membro da Comissão 
da Capela do Casal Fernão João, adiantou que, 
em virtude do sucesso desta iniciativa, existem 
instituições, como a Santa Casa da Misericórdia de 
Pombal, entidade responsável pelo Lar de Idosos 
da Charneca, solicita anualmente os “serviços 
vocais” deste grupo de “cantores”. “Sempre que 
nos pedem para ir cantar pelas almas a alguma 
casa particular de alguma aldeia vizinha o grupo vai 
oferecer os seus serviços”, acrescentou. A nossa 
comunidade tem um grande respeito por esta 
tradição. Mas afinal o que é o Cantar das Almas?

Manuel Rocha de 
72 anos, o “pastor” 
do grupo, o homem 
que “conduz” o 
cajado durante o 
caminho, dedica-se 
a esta tradição há 
mais de meio século. 

Inicialmente, começou a cantar na Charneca, onde 
nasceu. Mudou-se para o Casal Fernão João e há 
50 anos que procura manter viva esta tradição, 
que consiste em rezar a oração das Almas Santas 
em tom de cântico. Os versos são entoados, 
primeiro por um grupo de vozes e depois por 
outro que responde com o verso seguinte e assim 
sucessivamente até ao final da oração: “Pecadores 
que estais dormindo ai nesse sono em que estais 
(…) nós havemos de dar contas ai àquele estreito 
lugar”. É com este versos que a oração começa e 
encerra até ao final da caminhada da Quaresma. 
Para o ano… fazemos votos que haja mais.

O DMJ 2013 pretende ser uma experiência da 
celebração do Dia Mundial da Juventude em 
todo o mundo, celebrado no Domingo de Ramos. 
Organizado pela equipa local da Pastoral Juvenil, 
por grupos de jovens da região Sul da Diocese de 
Coimbra e pelo Secretariado Diocesano da Pastoral 
Juvenil de Coimbra, é destinado aos jovens das 
Paróquias da região Sul da diocese de Coimbra. 
Estão convidados portanto: jovens que já fizeram 
o Crisma, estando ou não integrados em algum 
grupo, jovens do 9.º e 10.º anos da catequese, 
escuteiros a partir dos pioneiros, inclusivé, e outros 
jovens da nossa comunidade.

PROGRAMA
Sexta-feira, 22 de Março
20H30 » Acolhimento dos jovens
21H30 » Festa com “ Banda da Paróquia”
Sábado, 23 de Março
08H00 » Alvorada
09H00 » Oração da manhã
09H30 » Pequeno-Almoço
10H00 » Jogo de vila/peddy-paper
18H00 » Formação com o Pe Joao Paulo Vaz
19H00 » Jantar
21H00 » Caminhada nocturna por Pombal
Domingo, 24 de Março
08H00 » Alvorada
09H00 » pequeno-almoço
11H00 » Eucaristia (Largo da Igreja Matriz, com a 
comunidade e os pais dos jovens)
13H00 » Almoço partilhado (a trazer pelos 
próprios, no pavilhão  das actividades económicas)

Inscrições e outras informações junto do 
responsável de grupo (Catequista, Animador 
ou Chefe), ou pedir pelo e-mail seguinte: 
dmj.pombal@gmail.com
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17 de Março de 2013
V Domingo da Quaresma C

Primeira leitura (Is. 43, 16-21)
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, 
veredas por entre as torrentes das águas. Pôs 
em campanha carros e cavalos, um exército de 
valentes guerreiros; e todos caíram para não mais 
se levantarem, extinguiram-se como um pavio que se 
apaga. Eis o que diz o Senhor: «Não vos lembreis mais 
dos acontecimentos passados, não presteis atenção 
às coisas antigas. Olhai: vou realizar uma coisa nova, 
que já começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir 
um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra 
árida. Os animais selvagens – chacais e avestruzes 
– proclamarão a minha glória, porque farei brotar água 
no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao 
meu povo escolhido, o povo que formei para Mim e que 
proclamará os meus louvores».

Comentário
A história da salvação acompanha todos os tempos e o 
que Deus fez, no passado, em favor do seu povo continua 
a fazê-lo no presente. Nesta leitura, o Profeta, que anuncia 
o regresso do exílio, onde o povo de Deus esteve em 
cativeiro, quer fazer sentir que o que vai agora acontecer 
não é menos admirável do que o que tinha acontecido na 
Páscoa antiga, quando o povo saiu do Egipto.

Segunda leitura (Filip. 3, 8-14)
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, 
comparando-as com o bem supremo, que é conhecer 
Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas 
as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a 
Cristo e n’Ele me encontrar, não com a minha justiça 
que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé 
em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na 
fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua 
ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, 
configurando-me à Sua morte, para ver se posso 
chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já 
chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição. Mas 
continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez que 
também fui alcançado por Cristo Jesus. (...)

Comentário
É em Cristo que vamos encontrar completamente 
realizado o momento culminante e a plenitude da história 
da salvação. É n’Ele que a Lei e os Profetas encontram 
a realização perfeita e sem Ele nada tem sentido. Quem 
assim o entender, como S. Paulo o entendeu, há-de 
considerar a participação no mistério da Páscoa do Senhor 
como a maior graça de Deus.

Leitura do Evangelho (Jo. 8, 1-11)
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. 
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo 
e todo o povo se aproximou d’Ele. (...) Os escribas 
e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher 
surpreendida em adultério, colocaram-na no meio 
dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta 
mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na 
Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu 
que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma 
cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus 
inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no chão. 
Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-
lhes: «Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a 
escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais 
palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos 
mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava 
no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde 
estão eles? Ninguém te condenou?». Ela respondeu: 
«Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te 
condeno. Vai e não tornes a pecar».

Comentário
A novidade que Deus oferece ao mundo em Jesus Cristo 
não aparece à custa da destruição do que anteriormente 
existiu. A graça não vem à custa da morte do pecador. É 
a partir da história dos homens pecadores que Deus vai 
fazer surgir a história da salvação, que os há-de renovar. 
É na mulher pecadora que Jesus faz brilhar a luz nova da 
sua graça. Envelhecida pelo pecado, torna-se, pelo poder 
do Senhor, nova criatura.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 19.Mar | Capela da Ponte da Assamaça - Confissões 
(19h00)

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

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

:: 20.Mar | Capela da Aldeia dos Redondos - Confissões 
(19h00)

:: 22.Mar | Igreja do Cardal - Confissões (21h00)

:: 23.Mar | Igreja do Cardal - Celebração vespertina do 
Domingo de Ramos (20h00)

:: 24.Mar | Jardim do Cardal - Bênção dos Ramos e 
Cortejo até à Igreja Matriz (10h30)

:: 24.Mar | Largo da Igreja Matriz - Eucaristia do 
Domingo de Ramos, com os jovens (11h00)

:: 24.Mar | Capela da Guístola - Via-Sacra ao ar livre, 
até à Capela dos Vicentes (15h00)

APOIOS


