
A Graça de Deus é a 
minha riqueza
Recentemente, alguns membros 
da nossa comunidade puderam 
fazer a experiência de um Curso 
de Cristandade e sintetizar na 
sua vida, de uma forma talvez um 
pouco mais clara, o que significa esse tríplice encon-
tro que somos chamados a fazer permanentemente: o 
encontro comigo mesmo, com Deus e com os outros. 
Só depois disto se entende verdadeiramente o lugar 
que ocupa, na nossa existência, o mundo, as coisas, 
os bens materiais... Nesse tríplice encontro, a maior 
descoberta é sempre a da Graça de Deus, que nos 
ajuda a entender o porquê e para quê da nossa vida e 
de tudo o que para nós foi criado. Deus, que só pode 
amar, não poderia ser só para Si. Deus é comunica-
ção, manifestação permanente de amor. E o amor só 
existe na medida em que se manifesta, se prolonga. 
Ninguém pode dizer que ama se não existir um desti-
natário desse amor. Por outro lado, não conseguimos 
isolar, em qualquer criatura e, em especial, no homem, 
um outro fundamento que explique a sua existência. 
Acrescente-se que não há, na nossa tão limitada ex-
periência humana, nada que saibamos fazer tão bem 
como amar. Neste dinamismo fundante e estruturante 
da nossa vida, e só nele, nós saboreamos a perfeição 
e a santidade. Não há engano nem dúvida, não há in-
teresse nem egoísmo, não há solidão naqueles que 
conseguem amar acima de tudo e em primeiro lugar. 
Ora, de onde nos vem esse amor perfeito ou essa ca-
pacidade de amar, se não somos os autores nem da 
nossa vida nem do que nos rodeia? Só um princípio 
criador e fonte desse dinamismo, poderia comunicar 
essa capacidade. Amamos por participação e comu-
nicação desse dom. Aqui chegamos à experiência da 
Graça de Deus. É d’Ele que nos vem a vida, que é a 
Sua auto-comunicação, a resposta de Alguém que não 
se encerra em Si mesmo, justamente porque só pode 
amar e porque o amor só o é quando se manifesta. 
Conhecemos, assim um Deus que vem continuamente 
a nós e nos associa a Si, um Deus que quer encontrar-
Se connosco, que nos faz capazes de ser como Ele, 
um Deus que sai de Si mesmo para Se prolongar em 
nós, com todo o Seu poder vivificante, comunicando-
nos a Sua vida divina, que dá à tal limitada experiência 
humana uma plenitude sem medida. Cristo, a comu-
nicação eternamente amorosa de Deus, desce, para 
que eu suba. Chegados aqui, só poderemos dizer: a 
Graça de Deus é a nossa maior riqueza.

Pe. João Paulo Vaz

Mensagem do Papa Francisco para
a Quaresma

Queridos irmãos e 
irmãs!

Por ocasião da Qua-
resma, ofereço-vos 
algumas reflexões 
com a esperança de 
que possam servir 

para o caminho pessoal e comunitário de conversão. 
Como motivo inspirador tomei a seguinte frase de São 
Paulo: «Conheceis bem a bondade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que, sendo rico, Se fez pobre por vós, 
para vos enriquecer com a sua pobreza» (2 Cor 8, 9). O 
Apóstolo escreve aos cristãos de Corinto encorajando-
os a serem generosos na ajuda aos fiéis de Jerusalém 
que passam necessidade. A nós, cristãos de hoje, que 
nos dizem estas palavras de São Paulo? Que nos diz, 
hoje, a nós, o convite à pobreza, a uma vida pobre em 
sentido evangélico?
A graça de Cristo. Tais palavras dizem-nos, antes de 
mais nada, qual é o estilo de Deus. Deus não Se revela 
através dos meios do poder e da riqueza do mundo, 
mas com os da fragilidade e da pobreza: «sendo rico, 
fez-Se pobre por vós». Cristo, o Filho eterno de Deus, 
igual ao Pai em poder e glória, fez-Se pobre; desceu ao 
nosso meio, aproximou-Se de cada um de nós; despo-
jou-Se, «esvaziou-Se», para Se tornar em tudo seme-
lhante a nós (cf. Fil 2, 7; Heb 4, 15). A encarnação de 
Deus é um grande mistério. Mas, a razão de tudo isso 
é o amor divino: um amor que é graça, generosidade, 
desejo de proximidade, não hesitando em doar-Se e 
sacrificar-Se pelas suas amadas criaturas. A caridade, 
o amor é partilhar, em tudo, a sorte do amado. O amor 
torna semelhante, cria igualdade, abate os muros e as 
distâncias. Foi o que Deus fez connosco.

(continua na página seguinte)
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Catequizandos “contactam”
com o tráfico de mulheres

Bispo preside ao encerramento do 
Curso de Senhoras do MCC

VIII 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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Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Plano Pastoral 2013-2016

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

II. O CAMPO É O MUNDO (Mt. 13, 38)

1. A messe é grande (Mt 9, 37) 

Por meio da Constituição Pastoral sobre a Igreja 
no Mundo Atual, Gaudium et Spes, o Concílio Va-
ticano II alertou a Igreja para as mudanças que já 
nessa altura se tinham operado e que continuaram 
a operar-se posteriormente a um ritmo surpreen-
dente. Falou da necessidade que a Igreja tem de 
“investigar a todo o momento os sinais dos tempos, 
e interpretá-los à luz do Evangelho; para que as-
sim possa responder, de modo adaptado em cada 
geração às eternas perguntas dos homens” (GS 4). 
Embora seja Palavra Eterna de Deus, o Evangelho 
tem de ser apresentado em cada tempo de forma 
perceptível para que possa ser resposta desejada 
e convincente.
Facto é que “a humanidade vive hoje uma fase nova 
da sua história” (GS 4) e estas “novas circunstâncias 
afetam a própria vida religiosa” (GS 7). Se “muitos 
chegam a um mais vivo sentido de Deus”, e à “a-
desão a uma fé pessoal e operante”, “grandes mas-
sas afastam-se praticamente da religião” (GS 7).
A análise feita pelo Concílio há cerca de cinquenta 
anos é válida ainda hoje nos seus elementos fun-
damentais, embora os contornos específicos da 
evolução da sociedade tenham adquirido uma es-
pecificidade própria e uma escala completamente 
inesperada. Se nessa altura se podia “já falar duma 
transformação social e cultural”, com repercussões 
muito relevantes no que respeita à atitude face à fé, 
a Deus e à Igreja, hoje vemos que a velocidade das 
mudanças e a sua escala ultrapassaram tudo o que 
podia prever-se.
Entre nós operou-se uma mudança epocal no que 
respeita à adesão à fé e ao Evangelho, à pertença 
à Igreja, aos valores que conduzem a vida privada 
e familiar ou a vida social e cultural. O nosso tempo 
já conheceu as primeiras gerações pós-fé e pós-
cristãs, isto é, alheias às referências culturais e re-
ligiosas que marcaram o Ocidente até um passado 
recente.
A Diocese de Coimbra é terra de missão, é terreno 
a evangelizar, pois partilha de todos os fenómenos 
referidos e comuns ao mundo em que vivemos. Sob 
pena de infidelidade ao Senhor Jesus Cristo e ao 
seu Evangelho que nos manda ir pelo mundo in-
teiro e anunciar a Boa Nova a todos os povos, não 
podemos considerar a fé como um pressuposto da 
nossa sociedade, nem sequer de todos os que fre-
quentam as nossas igrejas, pois a evidência dos fac-
tos mostra-nos o contrário.

(continua no próximo número)

Grupos da Catequese visitam 
Exposição
O grupo do 9º ano de catequese, da cidade de Pombal, 
orientado por Fátima Matos e o grupo do 7º ano, orien-
tado por Paula Marques, visitaram, na semana pas-

sada, a exposição sobre 
o Tráfico de Mulheres. A 
exposição esteve patente 
ao público, na Bibliote-
ca Municipal de Pombal. 
“Tráfico de Mulheres: 
romper silêncios” é uma 

exposição de fotografias e testemunhos, contados na 
primeira pessoa, sobre este crime que afecta milhões 
de pessoas em todo o mundo. Trata-se de um sórdido 
negócio, altamente lucrativo, que reduz as suas víti-
mas à condição de escravos. Dessas vítimas, estima-
se que a esmagadora maioria sejam jovens raparigas 
usadas como mão-de-obra em trabalhos forçados, 
mendicidade e prostituição. Os dois grupos de cate-
quese foram recebidos por Maria João, a funcionária 
municipal responsável pela exposição. Os catequizan-
dos esclareceram dúvidas sobre este drama e assis-
tiram a um pequeno documentário sobre o tráfico de 
mulheres. Neste pequeno fil-
me, foi possível ouvir os tes-
temunhos de mulheres que 
sofreram, na própria pele, os 
efeitos deste crime devasta-
dor que provoca danos psico-
lógicos bastante graves. Uma 
das vítimas que deu o seu testemunho admitiu que foi 
violentamente agredida, foi obrigada a fumar droga e 
sobreviveu graças à generosidade de um guarda pri-
sional que a ajudou a fugir. No seu testemunho, es-
clareceu que muitas das jovens que a acompanhavam 
faleceram, vítimas de maus tratos físicos e outras por 
overdose. O mais curioso nestes testemunhos é que 
as vítimas atribuíam as culpas a elas próprias, porque 
se deixaram enganar por desconhecidos que lhes pro-
metiam empregos bem remunerados.

(continuação da mensagem do Santo Padre)
A Quaresma é um tempo propício para o despojamen-
to; e far-nos-á bem questionar-nos acerca do que nos 
podemos privar a fim de ajudar e enriquecer a outros 
com a nossa pobreza. Não esqueçamos que a verda-
deira pobreza dói: não seria válido um despojamento 
sem esta dimensão penitencial. Desconfio da esmola 
que não custa nem dói. Pedimos a graça do Espírito 
Santo que nos permita ser «tidos por pobres, nós que 
enriquecemos a muitos; por nada tendo e, no entanto, 
tudo possuindo» (2 Cor 6, 10). Que Ele sustente estes 
nossos propósitos e reforce em nós a atenção e solici-
tude pela miséria humana, para nos tornarmos miseri-
cordiosos e agentes de misericórdia. Com estes votos, 
asseguro a minha oração para que cada crente e cada 
comunidade eclesial percorra frutuosamente o itine-
rário quaresmal, e peço-vos que rezeis por mim. Que o 
Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde!
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Itinerário Quaresmal
A Diocese de Coimbra preparou um iti¬nerário de 
lectio divina (leitura orante da Palavra de Deus), 
constituí¬do por cinco momentos, um para cada 
semana, que propõe a todo o povo de Deus, como 
auxílio para essa caminhada. “Assim como Jesus na 
sua Quaresma foi ao deserto conduzido pelo Espírito 
Santo para aí estar em intimidade com o Pai e aco-
lher a Sua vontade, também nós poderemos fazer a 
nossa Quaresma, continuando nas nossas ocupações 
quotidianas. Procuraremos deixar-nos conduzir pelo 
Espírito e acolher a vontade de Deus guiados pela 
sua Palavra”, escreve o Bispo de Coim¬bra na sua 
nota introdutória. D. Virgílio Antunes convoca os pres-
bíteros e diáconos, os consagrados, os catequistas, 
animadores das celebrações da Palavra, ministros 
extraordinários da comunhão e outros membros ac-
tivos das comunidades a constituir pequenos grupos 
de fiéis que du¬rante as cinco primeiras semanas da 
Quaresma percorram o itinerário de leitura orante da 
Palavra de Deus seguindo o esquema aí proposto. 
Esta publicação pode ser adquirida no Cartório Paro-
quial por apenas um euro.

Bispo de Coimbra encerrou Cursilho de Senhoras do MCC

2 Março 2014

Retiro Diocesano de Quaresma
Como aconteceu no 
Advento, em res-
posta ao 2º objetivo 
do Plano Pastoral 
Diocesano: «criar 
o dinamismo de 
discipulado missio-
nário nos membros 
da comunidade cristã», o Secretariado da Coordenação Pas-
toral e a Casa Diocesana de Retiros de Penacova promovem 
um retiro de quaresma. Este retiro de silêncio será na Casa 
de Retiros de Penacova, nos dias 7, 8 e 9 de março, no I do-
mingo da Quaresma. Começará com o jantar o dia 7, às 20:00 
e terminará com a Eucaristia do I domingo da Quaresma, às 
17:00. Destina-se a todos os cristãos dos diferentes grupos, 
paróquias, movimentos e comunidades, que desejam fazer um 
tempo de silêncio e oração para preparar a Páscoa do Sen-
hor. O Retiro será orientado pelo P. Pedro Alexandre Pinto dos 
Santos, da diocese de Coimbra. Preço de inscrição - Aloja-
mento / refeições / inscrição: 50€. As inscrições estão abertas 
até ao dia 2 de março e deverão ser feitas para: casa.retiros.
penacova@gmail.com / 239477137 / 966086302.

“Ser de Cristo, ser de Deus é algo que se experimenta 
e se vive. Quem for de Cristo e de Deus tem que fazer 
muitas coisas e não pode ficar encerrado na pequenez 

de uma pessoa ou 
de um coração”. Foi 
com estas palavras 
desafiantes que o 
Bispo de Coimbra, 
D. Virgílio do Nas-
cimento Antunes, 

encerrou mais um Cursilho de Senhoras do MCC. O 
Cursilho realizou-se, durante o fim-de-semana pas-
sado, na Praia de Mira. O encerramento decorreu no 
Seminário Maior de Coimbra. A Paróquia de Pombal 
esteve representada por sete senhoras. A equipa co-
ordenadora do Curso foi orientada por Helena Cabral 
e pelo nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, como direc-
tor espiritual. A sessão de encerramento foi presidida 
pelo Bispo D. Virgílio. O senhor Bispo começou por 
dar os parabéns às dezoito senhoras que frequen-
taram o Cursilho. E, para quem pensava que seria 
demasiado tarde, D. Virgílio recordou as palavras de 
Santo Agostinho: “tarde Vos amei”. “O momento em 
que o Senhor nos chama é o momento certo”, acres-
centou. Depois, virou-se para a equipa coordenadora 
e para o nosso pároco, manifestando a sua satisfação 
por saber que ainda existem pessoas e sacerdotes 
que se disponibilizam para serem intermediários na 
experiência de amor e encontro com Deus. Quase a 
terminar, D. Virgílio dirigiu-se à assembleia presente: 
“A Igreja tem de crescer e de renovar-se e o MCC é um 
meio na Nova Evangelização.” O Pe. João Paulo falou 
um pouco sobre a sua experiência neste curso e disse 
que “o caminho a seguir é o da transformação perma-
nente”. “Só resulta em quem se predispuser a isso”. 
Também a nossa paroquiana, Helena Cabral, deixou 
uma mensagem de esperança às novas cursilhistas: 
“quem leva Cristo consigo não deve ter medo”.

Helena Gameiro (Pombal)
“Aprendi muito e fiquei a conhecer melhor 
Deus. Neste Cursilho aprendi a amar os outros 
e vou procurar partilhar com todos os que me 
rodeiam o caminho que aqui conheci”.

Lucinda Coito (Casal Fernão João)
“Foram três dias vividos com muita intensidade 
e descobri muitos talentos que desconhecia 
ter. Vou tentar transmitir tudo o que aprendi”.

Cristina Silva (Casal Fernão João)
“Abri o meu coração a Deus. Descobri muitos 
talentos. Deste Cursilho levo ‘sal’ para a minha 
vida”.

Júlia Silva (Pombal)
“Quem não conhece a Cristo entregue-se a Ele. 
Neste momento, vou cheia do Espírito Santo e 
vou tentar transmitir aquilo que Cristo me trans-
mitiu a mim durante estes três dias”.

Madalena Ferraz (Santorum)
“Nunca pensei que com esta idade ainda fosse 
aprender. Mas aprendi, e muito. E agora vou 
procurar contagiar tudo o que está à minha 
volta com o Amor de Cristo”.

Edite Gameiro (Santorum)
“Jesus queria que eu viesse e eu vim e aqui 
encontrei muitos amigos. Quero continuar a ser 
mais unida no meu lar, aos meus vizinhos, à 
minha paróquia e a tudo ao meu redor”.

Fátima Graça (Pombal)
“Neste momento dou graças a Deus por me ter 
chamado, porque vou ensopada do Seu amor. 
E, se Deus me ajudar, vou pautar a minha vida 
com os Seus critérios”.



2 de Março de 2014
VIII Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Is. 49, 14-15)
Sião dizia: «O Senhor abandonou-me, o Senhor 
esqueceu-Se de mim». Poderá a mulher esquecer a 
criança que amamenta e não ter compaixão do filho das 
suas entranhas? Mas ainda que ela se esquecesse, Eu 
não te esquecerei.

Segunda leitura (1 Cor. 4, 1-5)
Irmãos: Todos nos devem considerar como servos de 
Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora o 
que se requer nos administradores é que sejam fiéis. 
Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós 
ou por um tribunal humano; nem sequer me julgo a 
mim próprio. De nada me acusa a consciência, mas 
não é por isso que estou justificado: quem me julga é 
o Senhor. Portanto, não façais qualquer juízo antes do 
tempo, até que venha o Senhor, que há-de iluminar o 
que está oculto nas trevas e manifestar os desígnios 
dos corações. E então cada um receberá da parte de 
Deus o louvor que merece.

Leitura do Evangelho (Mt. 6, 24-34)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há-
de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro. Por isso vos digo: «Não vos preocupeis, 
quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem, 
quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. 
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais 
do que o vestuário? Olhai para as aves do céu: não 
semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros; o 
vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis vós muito 
mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que 
se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua 
estatura? E porque vos inquietais com o vestuário? 
Olhai como crescem os lírios do campo: não trabalham 
nem fiam; mas Eu vos digo: nem Salomão, em toda a 
sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim 
veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é 
lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens 
de pouca fé? Não vos inquieteis, dizendo: ‘Que 
havemos de comer? Que havemos de beber? Que 
havemos de vestir?’ Os pagãos é que se preocupam 
com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai celeste 
que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino 
de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado 

por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia 
de amanhã, porque o dia de ama nhã tratará das suas 
inquietações. A cada dia basta o seu cuidado».

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
:: 05.Mar | Igreja do Cardal - Celebração da Cinzas 
(21h00)

:: 07.Mar | Centro Paroquial - Preparação das crianças 
do 3° ano que vão ser baptizadas (18h00)

:: 07.Mar | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

:: 08.Mar | Capela da Sra. de Belém - Eucaristia Verbum 
Dei (19h00)

:: 07 a 09.Mar | Casa de Retiros de Penacova - Retiro 
Diocesano de Quaresma

:: 09.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina (Caminhada 
Quaresmal) (17h00)
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Caminhada Quaresmal
Todos os domingos

da Quaresma
17h00

Igreja do Cardal


