
A oração tem um 
valor sem igual
A oração é fundamental na nossa 
vida. Ela é lugar do encontro com 
Deus na nossa existência. A ora-
ção eleva-me acima da própria 
esfera humana e permite-me tocar 
na orla do manto divino. Além disso, envolve-me numa 
comunhão efectiva com quem com quem reza como 
eu. É como se eu não conhecesse nada nem ninguém 
e passasse a conhecer todas as coisas e todos os ou-
tros. E assim é, de facto: Deus é  autor de tudo e de 
todos e de cada um; então, se, pela oração, eu entro 
em relação com Ele e toco o divino, passo a conhecer 
também e a tocar tudo o que Ele criou. A oração traz 
plenitude à minha vida, torna-me divino, completa-me, 
porque experimento Deus em mim. Este é um mistério 
bonito que me toca, que nos toca. E Deus quer as-
sim. A oração faz-me crescer na fé, provoca a minha 
pertença à Igreja, compromete-me e dinamiza-me. A 
oração, mais ainda porque iluminada e dinamizada 
pelo Espírito Santo, faz-me conhecer e perceber, mais 
e melhor, o mistério de Deus. Que posso eu, só com e 
pelas minhas forças? E até quando? Que eternidade 
e plenitude posso dar eu ao que faço, ao que “crio”? 
Na verdade, nem sempre reconheço que tudo o que 
é bom na minha vida é bom, porque é dom d’Aquele 
que, verdadeiramente, tudo cria e cria perfeito. Quan-
to maior a minha intimidade com Ele, mais perfeito, 
ajustado, integrado será tudo aquilo que faço. É que, 
se eu tento completar sempre a perfeição que experi-
mento já como um dom, eu não tenho de fazer tudo: 
tudo está feito e eu só o identifico e realizo em mim. 
A oração permite-me uma relação permanente com o 
Senhor que “engendrou” todos estes processos. Tor-
na-se, então, tudo mais fácil, certo, eterno, e glorioso. 
As sementes que germinaram e cresceram dão, final-
mente, fruto. A oração tem um valor sem igual. Que 
cada um de nós possa encontrar no Senhor a força 
necessária para continuar a rezar, a viver, a dar o me-
lhor, a ser rosto Seu no mundo. Que cada um de nós 
reze, peça e dê. Somos instrumentos e o mandamento 
do amor é o nosso mote. Rezemos sempre, para en-
contrar Deus e o Seu colo. Ele está sempre perto. É 
um Pai que escuta, um Deus que não passa, que não 
Se esquece de quem ama, porque só pode amar. É 
nós, é aqui que, pela primeira vez e em primeiro lu-
gar, podemos ser perfeitos e santos, só amar. O que é 
que vamos ser depois que não possamos ser agora? 
A oração tudo isto nos mostra e ensina.

Pe. João Paulo Vaz

Itinerário Quaresmal
A Diocese de Coimbra preparou um itinerário de lec-
tio divina (leitura orante da Palavra de Deus) para a 
Quaresma, constituído por cinco momentos, um para 
cada semana, que propõe a todo o povo de Deus, 
como auxílio para essa caminhada. “Assim como Je-
sus na sua Quaresma foi ao deserto conduzido pelo 
Espírito Santo para aí estar em intimidade com o Pai e 
acolher a Sua vontade, também nós poderemos fazer 
a nossa Quaresma, continuando nas nossas ocupa-
ções quotidianas. Procuraremos deixar-nos conduzir 
pelo Espírito e acolher a vontade de Deus guiados 
pela sua Palavra”, escreve o Bispo de Coimbra na sua 
nota introdutória. D. Virgílio Antunes convoca os pres-
bíteros e diáconos, os consagrados, os catequistas, 
animadores das celebrações da Palavra, ministros ex-
traordinários da comunhão e outros membros activos 
das comunidades a constituir pequenos grupos de fiéis 
que durante as cinco primeiras semanas da Quaresma 
percorram o itinerário de leitura orante da Palavra de 
Deus seguindo o esquema aí proposto. Estas cami-
nhadas serão distribuídas a partir da próxima semana 
e estão já disponíveis no Cartório Paroquial.
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V DOMINGO DO TEMPO COMUM

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o 

Evangelho, como caminho do encontro 
pessoal com Cristo, único Salvador, e 

com a Sua Igreja
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Intendência Nacional pelos Cursos de 
Cristandade
Realizou-se, no domin-
go passado, uma in-
tendência nacional do 
Movimento dos Cursi-
lhos de Cristandade. A 
comunidade de Pom-
bal associou-se a este 
momento de oração, 
através da realização de uma Via Sacra na Igreja do 
Cardal. Meditamos, através da Via Sacra de Cristo, ou 
seja, o caminho sagrado. Naquele momento, unidos a 
todos os irmãos da Diocese de Coimbra, pedimos ao 
Senhor que fortifique todos aqueles que um dia experi-
mentaram viver as maravilhas de Deus neste encontro. 
Percorremos em espírito o mistério da Paixão do Se-
nhor, um a um, todos os passos dolorosos que Ele deu 
por nós, desde a condenação à morte, do pretório de 
Pilatos até à sepultura no Monte Calvário, terminando 
na Sua Ressurreição. Procurámos incarnar todo este 
mistério na nossa vida. Este caminho percorrido irá 
conduzir-nos à transformação da nossa forma humana 
de pensar, de sentir e de viver. Terminámos convictos 
que o Amor venceu a morte. Decolores!

Helena Cabral

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Plano Pastoral 2013-2016

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

I. PROCLAMAI O EVANGELHO A TODA A
CRIATURA (Mc 16, 16) (continuação)

Os Apóstolos assumiram o mandato do Senhor e, 
mais do que uma obrigação, fizeram dele uma mis-
são à qual não podiam renunciar e que acolheram 
na alegria. Anunciar Jesus Cristo, Filho de Deus, 
morto e ressuscitado, Salvador do Mundo, tornou-se 
um imperativo da sua fé, uma exigência da sua ami-
zade e uma consequência do seu amor para com 
todos aqueles por quem Ele ofereceu a sua vida.

Paulo resume na sua célebre frase, “ai de mim, se 
eu não evangelizar” (1 Cor 9, 16), o que implica a 
sua condição de cristão e de Apóstolo: é um evan-
gelizador, pois isso faz parte da sua identidade de 
cristão e Apóstolo. Renunciar ao cumprimento des-
sa missão, significaria admitir perder a sua condição 
de homem alcançado por Cristo Jesus (cf Fl 3, 12) 
e perder o maior tesouro que lhe foi dado por Aque-
le que o chamou. Por isso, abraça a sua vocação 
livremente e está disponível para anunciar gratuita-
mente, sem aspirar a qualquer recompensa, uma 
vez que se trata de um encargo que lhe foi confiado 
(cf 1 Cor 9, 17).

O Livro dos Atos dos Apóstolos narra, passo a pas-
so, os acontecimentos de uma Igreja que acolhe o 
exemplo e o mandato de Jesus, de uma Igreja evan-
gelizada, que vive impregnada do Evangelho, e de 
uma Igreja evangelizadora, que assume a missão 
de evangelizar que lhe foi imposta. Desse modo, 
acredita estar a percorrer o único caminho que a 
conduz à Vida e ser portadora da Vida que recebeu. 
Pedro e Paulo juntamente com os outros Apóstolos 
anunciam o Evangelho de forma destemida diante 
de judeus e pagãos, com sucessos e insucessos, 
acolhimento e perseguição; fundam novas Igrejas e 
vêm aumentar todos os dias o número dos que abra-
çam a fé e recebem o batismo (cf At 2, 40).

Cada um a seu modo e seguindo o seu percurso, 
realiza a missão de viver em Cristo e de levar Cris-
to, Filho de Deus e Salvador aos que ainda O não 
conheceram nem acolheram. Tal como Jesus, viram 
nesse mandato e no seu cumprimento a realização 
da vontade do Pai, que não quer que se perca ne-
nhum daqueles que foram resgatados pelo sangue 
de seu Filho. O testemunho de fidelidade quotidiana 
e o martírio no momento definitivo selou indelevel-
mente a sua decisão de cumprir em tudo e sempre o 
mandato do Senhor.

(continua no próximo número)

Leitores meditam sobre a Igreja no 
Mundo actual
O Grupo de Leitores da paróquia de Pombal foi convi-
dado a reflectir sobre a Igreja no Mundo actual. O con-
vite surgiu do pároco, durante a habitual reunião men-
sal entre os leitores da paróquia. O tema proposto é um 
dos capítulos da Carta Pastoral do Bispo de Coimbra 
subordinado ao tema: “Comunidade de discípulos para 
o anúncio do Evangelho”. Neste capítulo, percebemos 
que a Igreja viu perder-se uma cultura marcadamente 
cristã na sua matriz, que caminhou para a seculariza-
ção e depois passou para a laicidade. A diminuição 
acelerada da prática religiosa associada a outros sin-
tomas evidenciam que existe um grande terreno para 
(re)evangelizar. A Igreja está consciente da despro-
porção entre a vastidão do mundo a evangelizar e da 
escassez de “trabalhadores”. Mesmo assim, a Diocese 
de Coimbra regista com algum optimismo o aumento 
do número de leigos comprometidos que vão assu-
mindo tarefas de evangelização, nas mais diversas 
áreas. Mas, como refere o senhor Bispo e sublinhado, 
durante a reunião, pelo nosso pároco, existem lacunas 
que estão a dificultar o trabalho dos leigos: insuficiente 
formação ao nível teológico, bíblico e doutrinal. Para 
ultrapassar esta lacuna, a Diocese propõem a forma-
ção permanente dos seus fiéis leigos. Os leitores da 
paróquia de Pombal concordaram com as conclusões 
do senhor Bispo e há algum tempo que, através destes 
encontros, vão adquirindo conhecimentos através das 
formações que o Pe. João Paulo prepara para estas 
reuniões, abertas a todos os leitores da paróquia.



A comunidade do Casal Fernão João celebrou, no fim-
de-semana passado, a festa em honra dos padroeiros da 
sua Capela: São Brás e Nossa Senhora da Luz. A festa 
reuniu centenas de fiéis que acompanharam, em procis-
são, as imagens dos dois santos venerados no Casal 

Fernão João. A pro-
cissão foi antecedida 
pela celebração da 
Eucaristia, presidida 
pelo Pe. João Paulo 
Vaz. Recorde-se que, 
no domingo passado, 
a Igreja Católica ce-
lebrou o dia da Apre-

sentação do Senhor, um dia em que toda a Igreja medita 
na importância da vida consagrada. O Pe. João Paulo Vaz 
orientou a sua homilia para o exemplo da consagração da 
vida de Jesus Cristo. As leituras da Eucaristia de domingo 
passado remetem-nos para o tempo em que o povo estava 
afastado, porque aguardava impacientemente a chegada 

do Salvador e 
essa chegada 
tardava. Nessa 
altura, o profe-
ta Malaquias, 
que significa 
mensagei ro , 
não se cansa-
va de anunciar 
o grande dia. 
“Deveis estar confiantes”, dizia. E esse grande dia che-
gou e foi testemunhado, entre outros, por Simeão, que 
reconheceu Jesus, ainda bebé, como o Messias. Este en-
contro realizou-se no dia em que Maria e José levaram o 
Menino ao Templo de Jerusalém. O povo de Israel tinha, 
por tradição, consagrar ao Senhor o seu filho primogénito 
varão. E Jesus, que foi educado de acordo com a tradição 
judaica, também foi consagrado ao Pai. A consagração de 
Cristo abriu o caminho para a vida consagrada de muitos 
homens e mulheres das gerações seguintes.
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Crismandos enriquecidos com Retiro
Os jovens e adultos que 
este ano recebem o 
Sacramento do Crisma 
continuam a sua prepa-
ração para este grande 
dia. Durante dois dias, os 
crismandos vivem mais 
próximos de Deus. Os re-
tiros encerram no próximo 
fim-de-semana, com a 
participação do terceiro 
e último grupo na Praia 
de Quiaios, na Casa ComVida, da Cáritas. Os dois 
primeiros grupos já realizaram o seu retiro espiritual 
subordinado ao tema “Um novo olhar”. Os crismandos 
foram convidados a reflectir sobre a identidade pessoal 
de cada um: “Quem somos nós? Queremos ser mario-
netas das tendências do quotidiano?” Aparentemente, 
a resposta a estas questões até parece simples, mas 
nem sempre a prática acompanha a nossa forma de 
pensar e, por vezes, seguimos mesmo as tendên-
cias das maiorias, que nos conduzem ao consumo 

exacerbado de bens ma-
teriais. Durante o retiro, 
o Padre Félix, sacerdote 
da “Verbum Dei” e o 
grupo de jovens “Passo 
a Passo”, dinamizadores 
destes encontros, mos-
traram alguns dos cami-
nhos que nos ajudam a 
alcançar a felicidade. E 
um dos caminhos mais 
bonitos que podemos 
seguir é constituído por 
manifestações de amor 
pelo próximo.

Casal Fernão João venera Sr.ª da Luz e S. Brás
9 Fevereiro 2014

Testemunhos
Liliana Marques (Pombal)
“Foi uma experiência única. Gostei de tudo e neste re-
tiro. Parece que tudo se completa”.

Mariana Santos (Ranha de Baixo)
“Gostei muito. Senti-me mais à vontade com Cristo, 
muito mais próxima de Deus e gostei das actividades 
propostas”.

Ana Teresa (Pinheirinho)
“Adorei os tes-
temunhos de vida 
porque, mostram 
como Jesus pode 
mudar as nossas 
vidas”.

Ana Sousa (Alto dos Crespos)
“No fundo, amei este momento. Os testemunhos e as 
actividades mudaram a minha visão do mundo e da fé. 
Através deste retiro, aprendi a dar mais valor a Deus, a 
mim própria e aos outros. Este fim-de-semana mudou 
completamente o sentido da minha vida!



9 de Fevereiro de 2014
V Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Is. 58, 7-10)
Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o 
faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa 
ao que não tem que vestir e não voltes as costas ao teu 
semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora 
e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a 
tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se 
chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-
te-á: ‘Aqui estou’. Se tirares do meio de ti a opressão, 
os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres 
do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, 
a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como 
o meio-dia».

Comentário
A palavra de Deus é-nos dirigida, muitas vezes, por meio 
de imagens, de comparações. A comparação é maneira 
fácil de ser compreendida e, por meio dela, a verdade 
chegará melhor à inteligência e ao coração. Hoje a palavra 
de Deus fala-nos muito de “luz”. A nossa vida, sem a luz da 
palavra de Deus, fica nas trevas; mas, se se deixa iluminar 
e guiar por aquela palavra, está sempre na luz, como na 
frescura clara das manhãs. Esta luz, que vem de Deus, 
ilumina o nosso coração e palpa-se nas próprias mãos, 
quando as nossas obras correspondem à nossa fé. É este 
o testemunho que já o Antigo Testamento propunha aos 
crentes.

Segunda leitura (1 Cor. 2, 1-5)
Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei 
com sublimidade de linguagem ou de sabedoria a 
anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que, entre 
vós, não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus 
Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós cheio 
de fraqueza e de temor e a tremer deveras. A minha 
palavra e a minha pregação não se basearam na 
linguagem convincente da sabedoria humana, mas na 
poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a 
vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas 
no poder de Deus.

Comentário
A segunda leitura é, na maior parte das vezes, tirada de 
uma epístola, uma carta apostólica dirigida a determinada 
comunidade cristã. Essa leitura dá-nos, por isso, o quadro 
da vida dessa comunidade, e ensina-nos como poderá hoje 
a nossa comunidade viver também a fé cristã. Na leitura de 
hoje, o Apóstolo, ao dirigir-se a uma comunidade que era 
muito pobre, apresenta-se como missionário desprovido 

de meios humanos, e cuja força e riqueza lhe vem só de 
Jesus Cristo crucificado. É este mistério que ele tem para 
lhes anunciar. Assim também hoje a nós.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 13-16)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós 
sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que 
há-de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser 
lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz 
do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a 
colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão em casa. Assim 
deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, 
vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai 
que está nos Céus».

Comentário
Jesus Cristo é luz que vem da luz, como dizemos no 
“Credo”; Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo 
como Luz para os homens. E agora é o próprio Senhor 
Jesus que diz aos seus discípulos que são eles a luz do 
mundo, porque a luz de Deus chegará aos homens do 
mundo por meio daqueles que já se deixaram iluminar pela 
luz de Cristo. É por meio dos discípulos de Cristo que os 
homens acreditarão em Cristo, e, por Ele, irão ao Pai.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 11.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 12.Fev | Salão Paroquial - Formação de Adultos 
(21h00)

:: 13.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
CPM (21h00)

:: 13.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 15 e 16.Fev | Quiaios - 3º Turno do Retiro dos 
Crismandos

:: 16.Fev | Baixos da Sé Nova, Coimbra - Encerramento 
do Curso de Cristandade (18h30)
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Uma Paróquia VIVA!

Receba, por email,
as Apresentações do Cardal e
o Boletim “Luz e Esperança”.

Envie o seu endereço de email para:
paroquiapombal@gmail.com


