
Ser livre. Dizer sim. 
Dizer não. Amar.
Dois caminhos se apresentam 
continuamente ao homem, como 
possibilidades reais para a sua 
vida, ainda que só um deles se 
afigure verdadeiramente vital: 
o caminho do bem e o caminho do mal. Tendo sido 
criado livre, o homem está capaz de escolher qualquer 
uma destas vias. Contudo, são diferentes os efeitos, 
no que se refere à vivência da mesma liberdade. É que 
ela há-de ser princípio para a escolha, mas há-de ser 
também consequência. Esse caminho chamado do 
bem conduz à liberdade que tanto aspiramos; o do mal 
a uma escravidão que não sabemos gerir, por ser um 
caminho de morte. Quem é escravo, na verdade não 
vive. Há uma dependência e uma negação da identi-
dade no mal que escolhemos e assumimos. É a ex-
periência do pecado, que nunca nos deixa estar bem 
e ajustados ao que somos realmente. E o que somos 
é profundamente bom e isto estrutura-nos. Trata-se da 
nossa identidade. O que identificamos como mal em 
nós é e será sempre uma realidade passageira - assim 
o queiramos - que não nos estrutura nem define. Tudo 
o que é passageiro em nós não define a nossa identi-
dade. O que fica para sempre é que diz o que somos. 
Entre o bem e o mal, entre a virtude e o pecado, entre 
a “qualidade” e o “defeito”, o que é que realmente fica 
para sempre e diz melhor o que somos? Um critério 
para saber a resposta é reconhecer o que me faz 
mais feliz. O resto já sabemos: o que me faz mais feliz 
corresponde ao que me liberta, ao que me faz viver 
verdadeiramente livre. Neste sentido, a liberdade não 
me coloca diante da possibilidade de escolher o mal, 
mas diante das várias possibilidades para o bem. Ser 
livre não significa que posso escolher também o mal: 
escolher o que me escraviza e me impede de ser eu 
próprio nunca será fruto de uma autêntica liberdade. 
Podemos chamar-lhe outra coisa, mas não liberdade. 
Torna-se, então, importante que eu vá crescendo na 
clarificação dos meus valores e na fidelidade a eles. 
Também me ajudará muito crescer na rectidão e na 
coerência. Talvez seja por isto que Jesus nos diz: “A 
vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que 
passa disto vem do Maligno” (Mt. 5, 37). Jesus leva a 
Lei à sua perfeição, ensinando a entender o seu senti-
do profundo e a observá-la no íntimo do coração, colo-
cando a exigência profunda no amor, do qual as regras 
de vida são a expressão concreta e visível. Queres ser 
livre? Então, ama sempre.

Pe. João Paulo Vaz

“Comunidade de discípulos 
para o anúncio do

Evangelho” em tema
na Quaresma

O Arciprestado de Pombal preparou, para o próximo 
mês de março, um ciclo de conferências, sob o tema 
“Comunidade de discípulos para o anúncio do Evan-
gelho, como caminho de encontro pessoal com Cristo, 
único Salvador, e com a sua Igreja”. Respondendo aos 
desafios do actual Plano Pastoral Diocesano, a incidên-
cia é sobre ele mesmo, assumindo, tematicamente, 
cada um dos objectivos do mesmo. As Conferências 
Quaresmais têm início no dia 14 de março, com o pro-
fessor da Universidade Católica, Juan Ambrósio, que 
irá falar sobre “O sentido da pertença Eclesial”. Uma 
semana depois, Pe. Jorge Silva Santos, Vigário Epis-
copal para a Pastoral, na nossa Diocese, irá abordar 
o “Discipulado Missionário da comunidade Cristã” e, 
no dia 28 de março, Maria Angeles de los Rios, funda-
dora do Movimento Mambré e de 
Novahumanitas, vai falar sobre “O 
encontro pessoal com Cristo”. As 
Conferências Quaresmais encer-
ram a 4 de abril, com D. Virgílio 
do Nascimento Antunes, Bispo de 
Coimbra, que falará sobre “A Cor-
responsabilidade Pastoral”. Estes 
encontros realizam-se no auditório 
da Biblioteca Municipal, com início 
às 21h00, e serão enriquecidos 
com momentos musicais, pela par-
ticipação especial de alguns grupos da Filarmónica 
Artística Pombalense e do Coro Municipal Marquês de 
Pombal. O título escolhido pela Diocese de Coimbra 
para designar o seu Plano Pastoral é o tema que serve 
de orientação às conferências.
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Noivos em preparaçäo próxima para o 
Matrimónio
No passado sá-
bado e domingo, 
decorreu, na Paró-
quia de Pombal, o 
primeiro encontro 
de noivos deste 
ano pastoral. De 
perto e de longe, responderam ao convite que a Igreja 
lhes fez: participar no CPM, com vista à preparação 
próxima do seu Matrimónio. Sendo a maior parte da 
nossa Paróquia, vieram casais de noivos também de 
outras paróquias do Arciprestado e fora dele: Abiúl, 
Almagreira, Almoster, Bêco, Dornes, Eiras, Carriço, 
Lagarteira, Mata Mourisca, Miranda do Corvo, Pampi-
lhosa da Serra, Pelariga, Paião, Redinha, Santiago da 
Guarda, Santiago de Litém, Tentúgal e Vila Cã. Houve 
espaço de diálogo em casal, reunião de grupo e tes-
temunhos de vida. A expectativa do início deu lugar à 
serenidade, à alegria, ao convívio, ao entusiasmo e 
por fim ao compromisso. Os vários temas abordados 
apontaram para o que o Sr. Pe. João Paulo Vaz definiu 
como os 4 pilares em que assenta a Vida Plena em 
Matrimónio: liberdade, indissolubilidade, fidelidade, e 
fecundidade. Liberdade, sinónimo de compromisso na 
verdade e no amor. Indissolubilidade, que pressupõe 
construção para a vida. Fidelidade, que há-de levar a 
viver o dia-a-dia, na dependência amorosa pelo outro, 
não apenas a nível físico, mas acima de tudo interior. 
Fecundidade, que proporcionará o bem dos esposos e 
a procriação dos filhos. Ao terminar a Celebração Eu-
carística, o Sr. Pe. João Paulo Vaz deu-nos a notícia 
que a todos sensibilizou: durante os dois dias em que 
decorreu o CPM, a comunidade religiosa do Convento 
do Louriçal, as Irmãs Clarissas, esteve em oração con-
tínua, dia e noite, implorando de Deus a suas graças 
para estes casais e para a equipa que os acompanha-
va. Também a nossa comunidade de Pombal se uniu 
em oração por estes casais e pela equipa do CPM. 
Que, neste Ano da Família, a Sagrada Famíla de Na-
zaré, seja modelo e apoio para todos.

Manuela e Manuel Joaquim

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)

2. “Quem acreditar e for batizado será salvo”
(Mc. 16, 16) 
Na conclusão do Evangelho segundo S. Marcos, 
as derradeiras palavras que Jesus dirige aos seus 
Apóstolos incluem o mandato de proclamar o Evan-
gelho a toda a criatura e uma declaração acerca das 
condições requeridas para ser salvo: acreditar e ser 
batizado. De forma bem vincada, o Evangelho afir-
ma, portanto, que, entre os objetivos da evangeliza-
ção, se encontra como meta e cume o desabrochar 
e crescer da fé, que leva ao batismo e é caminho 
de salvação. Esta mesma convicção é formulada 
pelo Decreto Conciliar Ad Gentes, quando explicita 
a razão de ser da atividade missionária da Igreja, cit-
ando 1 Tm. 2, 4-6: Deus “quer que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento 
da verdade”. Uma vez que “não há salvação em 
nenhum outro, é “preciso que todos se convertam 
a Cristo conhecido pela pregação da Igreja e que 
sejam incorporados, pelo batismo, a Ele e à Igreja, 
seu corpo” (AG 7). Na sua primeira Carta Encíclica, 
A Luz da Fé, o Papa Francisco reafirma a tradição 
perene da Igreja segundo a qual a salvação vem 
pela fé, que “consiste em reconhecer o primado do 
dom de Deus, como resume São Paulo: «Porque é 
pela graça que estais salvos, por meio da fé. E isto 
não vem de vós, é dom de Deus»” (Ef. 2, 8). Logo 
a seguir, explica: “A fé em Cristo salva-nos, porque 
é n’Ele que a vida se abre radicalmente a um amor 
que nos precede e transforma a partir de dentro, que 
age em nós e connosco”. Sendo muito mais do que 
“um modo para simbolizar a confissão de fé” ou “um 
ato pedagógico para quem precise de imagens e 
gestos”, o batismo, como “ação de Cristo toca-nos 
na nossa realidade pessoal, transformando-nos 
radicalmente, tornando-nos filhos adotivos de Deus, 
participantes da natureza divina; e assim modifica 
todas as nossas relações, a nossa situação concre-
ta na Terra e no universo, abrindo-nos à própria vida 
de comunhão dele”.

(continua no próximo número)

Catequese aborda tráfico de mulheres
Um grupo do nono ano de catequese abordou, durante 
o seu último encontro, o tema do tráfico de mulheres. 
A ideia surgiu, depois da catequista, Helena Maximino, 
visitar a exposição patente ao público, neste mês, na 
Biblioteca Municipal, sobre este novo drama do século 
XXI. “Tráfico de Mulheres: romper silên-
cios” é uma exposição de fotografias e 
informações sobre este crime que afec-
ta milhões de pessoas em todo o mun-
do. Trata-se de um sórdido negócio, 
altamente lucrativo, que reduz as suas 
vítimas à condição de escravos. Dessas 
vítimas, estima-se que a esmagadora maioria sejam 
jovens raparigas, usadas como mão-de-obra em traba-

lhos forçados, mendicidade e prostituição. Recorde-se 
que, no passado mês de dezembro, o Papa Francisco 

já tinha alertado a comunidade católica 
para este crime. Na altura, disse mesmo 
que “os seres humanos nunca se deve-
riam vender e comprar como uma mer-
cadoria: quem os usa e explora, mesmo 
indiretamente, torna-se cúmplice desta 
opressão”. O Papa pediu, aos católicos 

e às pessoas de boa vontade, um esforço conjunto 
para combater esta “chaga social”.



vens, em fase de preparação para 
receber o Crisma em junho, juntou-
se ao “Passo a Passo” e animou a 
Eucaristia. Durante a celebração, 
foram vários os momentos de 
manifestação de fé. A assembleia 
foi convidada a preencher, com 
pequenos legos, um coração que 

s i m b o l i -
c a m e n t e 
unia todos 
os pre-
sentes a Cristo. E unidos a Cristo 
regressaram a casa, com a certeza, 
que querem ser os grãos de sal e 
os raios de luz na vida dos seus 
irmãos, tal como, Jesus é o “sal” e a 
“luz” na vida destes “novos” jovens. 
Que Jesus Cristo possa viver no co-
ração de cada um.

A Família Missionária Verbum Dei está a crescer em Pom-
bal. A comunidade, composta na sua maioria por jovens, 
registou um crescimento, na sequência dos retiros de prepa-

ração para 
o Crisma, 
orientados 
pelo Pe. 
Félix, mis-
s i o n á r i o 
da Verbum 
Dei, em 
colabora-

ção com o grupo de jovens de Pombal “Passo a Passo”. Os 
retiros tiveram início no mês de Janeiro e encerram no pró-
ximo fim-de-semana. As sementes destes fins-de-semana 
começaram a dar os primeiros frutos, no sábado passado, 
durante a Eucaristia da Verbum Dei. A família missionária 
promove um encontro mensal entre os jovens da comu-
nidade de Pombal e os missionários. No último encontro, 
presidido pelo Pe. Osvaldo, um grupo considerável de jo-
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Motes oferece carpete à Capela do Pinheirinho
Os elementos da Comissão das Alminhas dos Motes ofereceram, recente-
mente, uma carpete à Comissão da Capela do Pinheirinho. A mesma foi co-
locada junto ao altar, dando maior beleza e conforto ao espaço envolvente. 
Entretanto, a Comissão da Capela do Pinheirinho adquiriu uma nova cruz, 
bem como um novo Ambão. A actual Comissão termina as suas funções no 
início de Julho.

Cid Ramos

Encerra esta tarde, em Coimbra, no Seminário Maior, o 
Cursilho de Cristandade para Homens. O Arciprestado 
de Pombal e ainda as paróquias orientadas pelo páro-
co de Alvorge estão representados por sete homens. 
No próximo fim-de-semana, realiza-se o Cursilho de 
Cristandade para Mulheres. Nove senhoras da nossa 
área geográfica irão iniciar a sua caminhada neste mo-
vimento. Os cursos de Cristandade foram fundados em 
Espanha e estão em Portugal há mais de 50 anos, com 
o objectivo de cristianizar os ambientes de cada um. 
Os participantes fazem um curso que lhes permite dar 
início a uma caminhada que será apoiada na Eucar-
istia e no tripé “Piedade, Estudo e Acção”. Para isso, 
reúnem com frequência para rezar, aprender e partil-
har. E foi isso que aconteceu, na passada sexta-feira, 
no Salão Paroquial de Pombal. Os cursistas reuniram-
se na sua Ultreia mensal. O encontro foi presidido pelo 
Pe. Fernando Carvalho, pároco do Alvorge. E foi igual-
mente do Alvorge que nos chegou o tema da noite: “a 
solidariedade”. O casal Luís e Celeste Marques foram 
convidados a dar o seu testemunho. Há sete anos no 
movimento, o casal entendeu abordar os exemplos e os 
apelos de solidariedade do Papa Francisco como um 
caminho a seguir por todos os cursilhistas. Depois, en-
cantaram os presentes com uma bonita história vivida 
por dois doentes que partilhavam o mesmo quarto do 
hospital. Um dos doentes estava imóvel numa cama. 

O outro podia sentar-se e 
espreitar através da única 
janela do quarto. E através 
dessa janela, o doente fazia, 
diariamente, relatos lindíssi-
mos de um jardim que via 
através do vidro. O doente 
imóvel adorava aquele momento diário. A beleza que o 
outro lhe transmitia enchia-lhe o coração. Um dia, esse 
amigo faleceu e o doente que estava paralisado pediu 
à enfermeira para o mudar para junto da janela para 
poder, ele próprio observar a beleza do jardim. A sua 
vontade foi atendida e com alguma dificuldade, con-
seguiu aproximar-se da janela. Mas, ao contrário dos 
relatos que ouvia deparou-se com uma parede branca. 
Chamou a enfermeira para saber onde estava o jardim 
que o companheiro de quarto lhe descrevia todos os 
dias. A enfermeira respondeu-lhe que o seu amigo 
era cego… Luís e Celeste Marques contaram esta 
história por entenderem que o Curso de Cristandade 
é este apoio que, por vezes, procuramos nos momen-
tos mais difíceis, até porque “a dor dividida é metade 
do sofrimento e a felicidade partilhada multiplica-se”. 
O momento que se seguiu foi de testemunhos de soli-
dariedade. A maioria são pequenos gestos, usados no 
quotidiano de cada um, mas de uma grande importân-
cia para quem os recebe.



16 de Fevereiro de 2014
VI Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Sir. 15, 16-21)
Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser fiel 
depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e 
a água: estenderás a mão para o que desejares. Diante 
do homem estão a vida e a morte: o que ele escolher, 
isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria do 
Senhor, Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas. 
Seus olhos estão sobre aqueles que O temem, Ele 
conhece todas as coisas do homem. Não mandou a 
ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de 
cometer o pecado.

Comentário
Todas as orientações que a palavra de Deus nos dá são luz 
a iluminar o nosso caminho, para assim melhor chegarmos 
até Ele. A moral, como se diz, do povo de Deus não é uma 
lei negativa, mas auxílio para ele se orientar. Esta lei não 
destrói a liberdade do homem, antes se lhe oferece como 
ajuda. São sempre dois os caminhos possíveis e nenhum 
deles escapa ao olhar de Deus; ao homem pertence agora 
a escolha.

Segunda leitura (1 Cor. 2, 6-10)
Irmãos: Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, 
mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem 
dos príncipes deste mundo, que vão ser destruidos. 
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, 
que já antes dos séculos Deus tinha destinado para 
a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a 
conheceu; porque se a tivessem conhecido, não teriam 
crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, 
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem 
jamais passou pelo pensamento do homem o que 
Deus preparou para aqueles que O amam». Mas a nós 
Deus o revelou por meio do Espírito Santo, porque o 
Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há 
de mais profundo em Deus.

Comentário
O plano de Deus sobre este mundo é um mistério, que só 
foi completa e definitivamente revelado em Jesus Cristo, 
por meio do Espírito Santo. Antes da Encarnação de 
Jesus Cristo, já ele ia sendo anunciado, mais ou menos 
claramente; mas a manifestação deste plano de salvação, 
que está acima de toda a sabedoria dos homens, brilha 
agora como maravilhoso dom celeste. Conhecê-lo não 
é conquista humana, mas dom divino, que havemos de 
acolher com humildade e em acção de graças.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se 
a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, 
não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi 
dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar será 
submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que se irar contra o seu irmão será submetido 
a julgamento. Ouvistes que foi dito: ‘Não cometerás 
adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que 
olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu 
adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda 
que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres 
jurado, mas cumprirás diante do Senhor o que juraste’. 
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A 
vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que 
passa disto vem do Maligno».

Comentário
Jesus veio a este mundo, e não desfez a Lei antiga, mas 
levou-a à perfeição, ensinando a entender o seu sentido 
profundo e a observá-la no íntimo do coração, no espírito 
e não apenas na letra. Por isso, o cristianismo, que tem 
as suas leis como todas as comunidades humanas, coloca 
a exigência profunda no amor, do qual as regras de vida 
são a expressão concreta e visível. O cristianismo tem, por 
isso, uma moral, mas não se reduz a uma lei moral.

Liturgia da Palavra

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz
Redacção - Paula Marques
236 212 076 ::  paroquiapombal@gmail.com
Tiragem: 1.800 exemplares (distribuição gratuita)
Impressão: Quilate, Artes Gráficas (Albergaria dos Doze)
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

EsperançaAPOIOS:

Avisos Paroquiais
:: 16.Fev | Seminário Maior, Coimbra - Encerramento do 
Curso de Cristandade (18h30)

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

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

:: 22.Fev | Igreja do Cardal - Promessas do Escuteiros, 
na Missa Vespertina (20h00)

:: 22.Fev | Igreja Matriz - Eucaristia dos 
Neocatecumenais (21h00)

:: 22.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 7º ano (21h00)

:: 23.Fev | Seminário Maior, 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


