
Conferências Quaresmais 2014
Juan Ambrósio
abre Conferências Quaresmais
O professor de Teologia, Juan Ambrósio, é o primeiro 
convidado das Conferências Quaresmais de Pombal. 
O ciclo de conferências, sob o tema “Comunidade de 
discípulos para o anúncio do Evangelho, como cami-
nho de encontro pessoal com Cristo, único Salvador, 
e com a sua Igreja”, começa na próxima sexta-feira, 
no auditório da Biblioteca Municipal de Pombal. Res-
pondendo aos desafios do actual Plano Pastoral Dio-
cesano, a incidência é sobre ele mesmo, assumindo, 
tematicamente, cada um dos objectivos do mesmo. As 
Conferências Quaresmais começam sexta-feira, às 
21h00, com o professor da Universidade Católica, Juan 
Ambrósio, que irá falar sobre “O sentido da pertença 
Eclesial”. Juan Ambrósio é Mestre em Teologia pela 
Faculdade de Teologia da Universidade Católica Por-
tuguesa (tese na área da Cristologia). Actualmente, é 
docente da Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa (desde o ano 1991), onde tem 
leccionado em diversas áreas (destaca-se a área da 
Cristologia, da Sacramentologia, do Fenómeno Reli-
gioso e da Educação Moral e Religiosa Católica). Na 
próxima semana, a comunidade do Arciprestado de 
Pombal recebe o 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, fundadora 
do Movimento Mambré e de Novahumanitas, vai falar 
sobre “O encontro pessoal com Cristo”. As Conferên-
cias Quaresmais encerram a 4 de abril, com D. Virgílio 
do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, que falará 
sobre “A Corresponsabilidade Pastoral”. Estes encon-
tros realizam-se no auditório da Biblioteca Municipal, 
com início às 21h00, e serão enriquecidos com mo-
mentos musicais, pela participação especial de alguns 
grupos da Filarmónica Artística Pombalense e do Coro 
Municipal Marquês de Pombal. O tema que serve de 
orientação às conferências foi o título escolhido pela 
Diocese de Coimbra para designar o seu Plano Pas-
toral. As orientações propostas pela Diocese surgem 
na sequência das comemorações do Ano da Fé, cujo 
encerramento decorreu no passado mês de novem-
bro. Segundo o Senhor Bispo, esta celebração ajudou 
a Diocese “a ler o momento histórico que estamos a 
viver, a identificar algumas das nossas potencialidades 
e debilidades, e a delinear os objectivos fundamentais 
que hão-de nortear a nossa acção pastoral”.

Paula Marques

Escuteiros de Pombal
espalham “sal” no Carriço

“Somos sal”. A mensagem esteve exposta, durante um 
dia, em frente à Igreja Matriz do Carriço. A Paróquia 
do Carriço foi anfitriã das comemorações do dia BP 
no concelho de Pombal. O agrupamento de escuteiros 
da nossa paróquia marcou presença com um grande 
número de jovens e respectivos chefes. Mas, afinal, 
quem era este “sal” e o que é que pretendiam tem-
perar? O “sal” era, nem mais nem menos, que sete 
agrupamentos de escuteiros do concelho de Pombal: 
Albergaria dos Doze, Guia, Mata Mourisca, Carnide, 
Carriço, Louriçal e Pombal. No total, a organização 
contou mais de 360 pedrinhas de sal (escuteiros) que 
procuraram temperar a vida de todos aqueles que se 

cruzaram com eles. “Somos o sal” foi o tema proposto 
pela Junta Regional de Coimbra do Corpo Nacional de 
Escutas para este ano escutista. Sempre alerta, os es-
cuteiros do concelho não ficaram indiferentes ao tema 
e aproveitaram o dia do fundador do escutismo, Baden 
Powell, celebrado a 22 de fevereiro, para espalhar 
muito “sal” junto da comunidade do Carriço. A paróquia 
do Carriço e o seu pároco, Pe. Artur Silva, entre muitas 
outras mensagens que procuraram transmitir aos pre-
sentes, lembraram que devemos deixar o mundo um 
pouco melhor do que o encontramos.
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 Catequizandos da Paróquia 
visitaram o Convento do Louriçal

54 escuteiros de Pombal fizeram as 
suas Promessas

I DOMINGO DA QUARESMA

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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Como fazer Lectio Divina?
A leitura orante da Bíblia, ou Lectio Divina, é um alimento 
necessário para a nossa vida espiritual. Fazer Lectio Divi-
na é deixar-se envolver pelo plano de Deus.
Como fazer a Lectio Divina? A Lectio Divina tradicional-
mente é uma oração individual. Porém, podemos fazê-la 
em grupos. O importante é rezar com a Palavra de Deus. 
Os monges diziam que a Lectio Divina é a escada espiritu-
al dos monges, mas é também a de todo cristão.
Quais os passos da Lectio Divina?
1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo, que 
nos faz conhecer e querer fazer a vontade de Deus. Reze, 
por exemplo: «Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. 
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e reno-
vareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações 
dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos rectamente todas as coisas e gozemos sem-
pre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.»
2) Leitura da Palavra de Deus (LECTIO): Leia, com calma 
e atenção, um pequeno trecho da Bíblia. Se for preciso, 
leia o texto quantas vezes forem necessárias. Procure 
identificar as coisas importantes deste trecho da Bíblia: o 
ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usa-
das, as acções. É importante que identifique tudo isto com 
calma e atenção, como se estivesse a ver a cena. É um 
momento para conhecer e reconhecer a Boa Notícia que 
este trecho nos traz.
3) Meditar a Palavra de Deus (MEDITATIO): É o momento 
de descobrir os valores e as mensagens espirituais da Pa-
lavra de Deus; é hora de saborear a Palavra de Deus e não 
apenas estudá-la. Diante de Deus, deve confrontar este 
trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É 
preciso concentrar-se.
4) Rezar a Palavra de Deus (ORATIO): Toda boa medi-
tação desemboca naturalmente na oração. É o momento 
de responder a Deus após tê-l’O escutado. Esta oração 
é um momento muito pessoal que diz respeito apenas à 
pessoa e Deus. É um diálogo pessoal. Não se preocupe 
em preparar palavras, fale o que lhe vai no coração, de-
pois da meditação: se for louvor, louve; se for pedido de 
perdão, peça perdão; se for necessidade de maior clareza, 
peça a luz divina; se for cansaço e aridez, peça os dons da 
fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos 
com atenção e vontade, determinarão esta oração, da qual 
nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua 
vontade.
5) Contemplar a Palavra: Desta etapa a pessoa não é 
dona. É um momento que pertence a Deus e à Sua presen-
ça misteriosa. É um momento no qual se permanece em si-
lêncio diante de Deus. Se ele o conduzir à contemplação... 
se ele lhe der apenas a tranquilidade de uns momentos de 
paz e silêncio... se para si for um momento de esforço para 
ficar na presença de Deus... louvado seja Deus!
6) Conservar a Palavra de Deus na vida (ACTIO): Leve a 
Palavra de Deus e o fruto desta oração para a sua vida. 
Produza os frutos da Palavra de Deus semeada no seu 
coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade, bon-
dade, etc... O importante é que a semente da Palavra de 
Deus produza frutos, se 30, 60 ou 100 por um...
Termine com a oração do Pai Nosso.

(http://antoniosilvio.tripod.com/lectio/ldpt.htm)
Frei António Sílvio, Carmelita

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) (continuação)
Em décadas sucessivas, a Igreja viu perder-se uma 
cultura marcadamente cristã na sua matriz, que foi 
caminhando inicialmente no sentido da seculariza-
ção, para depois passar à laicidade e acabar  num 
laicismo teórico mas, acima de tudo, prático. A di-
minuição acelerada da prática religiosa, a escassa 
presença e participação dos jovens na vida da co-
munidade cristã, o distanciamento da cultura em 
relação à fé e o ordenamento da vida social e moral 
fora dos parâmetros dos valores cristãos, são alguns 
dos sintomas mais evidentes de que somos um vas-
to mundo a evangelizar. O chamado regime de cris-
tandade que, de uma forma ou de outra,  dominou 
o Ocidente depois do séc. IV e chegou aos nossos 
dias, acabou ou está prestes a acabar. Voltámos a 
um tempo em que o cristianismo é aceite nalguns ca-
sos, tolerado noutros e, não raro, rejeitado ou mes-
mo perseguido, inclusivamente nos lugares de afir-
mação da democracia, da tolerância e da liberdade 
religiosa. O outro dado importante a ter em conta 
diz respeito ao interior da Igreja, ou seja, ao grande 
número de batizados, oficialmente cristãos, que ain-
da se revêm na instituição Igreja Católica, sobretudo 
em algumas das suas perspetivas de caráter social, 
mas que se distanciam claramente dela em muitas 
das questões de caráter ético e moral, frequente-
mente ditas fraturantes. Nas maior parte dos casos, 
a compreensão da Igreja fica-se pela sua dimensão 
sociológica, cultural ou religiosa num sentido muito 
lato do significado do termo. A dimensão teológica, 
sobrenatural, mística, fica frequentemente na som-
bra e facilmente deixa de ser objeto de fé. Muitos 
são entre nós os que mantêm algumas tradições re-
ligiosas, tãoenraizadas na cultura popular, mas que, 
das referências à fé cristã não oferecemmais do 
que alguns aspetos da linguagem, dos rituais e da 
simbologia. Uma grandeadmiração por Jesus Cristo 
enquanto homem persiste na maioria da população, 
oque não significa que haja com Ele uma relação 
pessoal, íntima e comprometedora,própria da fé viva 
dos que o reconhecem como Filho de Deus e Sal-
vador do Mundo. Com razão, o Papa Bento XVI, na 
Carta A Porta da Fé, nos falou dessa mudança, que 
também entre nós se operou: “Enquanto, no passa-
do, era possível reconhecer um tecido cultural uni-
tário, amplamente compartilhado no seu apelo aos 
conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, 
hoje parece que já não é assim em grandes sectores 
da sociedade devido a uma profunda crise de fé que 
atingiu muitas pessoas” (PF 2).

(continua no próximo número)



Maria de Fátima. A Conferência São Vicente de Paulo 
de Pombal também se associou a esta iniciativa ofer-
ecendo bens alimentares. Os pais dos catequizandos 
também encheram dois cabazes de bens de primeira 
necessidade, que ofereceram às Clarissas. A comuni-
dade vive, sobretudo, da caridade e das receitas dos 
bolinhos conventuais confecionados pelas Irmãs.

de mensagens entre o 
Pe. Filipe Diniz e os es-
cuteiros. Durante uma 
breve conversa sobre 
a importância do amor, 
a assembleia percebeu 
porque é que não gos-
tamos de algumas das pessoas que nos rodeiam. “Não 
gosto de alguns colegas, porque gozam comigo”, disse 
um jovem lobito. Para grandes males, grandes remé-
dios. O sacerdote começou a prescrever “comprimidos 
do amor”, criados por Jesus Cristo. Hoje em dia, é di-

fícil dar a mão às pessoas mais frágeis 
mas é imperativo que o façamos, por-
que amanhã podemos ser nós a sentir o 
mesmo quadro clínico. Para isso, basta 
estar atento a tudo o que nos rodeia e 
os escuteiros tem uma obrigação acres-
cida, porque se comprometem a estar 
permanentemente “alerta”.
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Testemunho do grupo de catequese 
do Travasso

O grupo de cate-
quese do Travasso 
participou na visita 
organizada e guia-
da ao Convento do 
Louriçal. Foi com 

grande alegria e satisfação que contactámos com al-
gumas das Irmãs. Fomos muito bem recebidos e tomá-
mos conhecimento das rotinas e tarefas desempe-
nhadas pelas Irmãs durante os dias. Ficámos a saber 
que não é assim tão fácil entrar no Convento. Obedece 
a alguns princípios e regras (formação, pelo menos 
durante seis anos). É necessário sentir uma vocação 
muito intensa e específica, para assumir um compro-
misso (ALIANÇA) com JESUS. Que o Senhor, através 
do Espírito Santo, lhes dê força e coragem para con-
tinuarem a sua missão com Jesus.

Catequizandos de Pombal visitam Convento do Louriçal
9 Março 2014

Comunidade de Pombal testemunha Promessas dos Escuteiros

O Convento das Clarissas do Desagravo, do Louriçal, 
recebeu, recentemente, a visita de catequizandos da 

Paróquia de Pombal. O 
centro de catequese da 
Capela do Travasso, dois 
grupos de catequese, 
do 9º ano e um do 7º 
ano, promoveram um 
encontro com as dezas-

seis Clarissas que residem, em regime de clausura, 
no Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Louriçal. 
A curiosidade foi a tónica dominante neste encontro. 
Catequistas, pais e catequizandos questionaram as 
Clarissas sobre tudo e mais alguma coisa, a propósito 
da sua (estranha) forma de vida. Estranha para tantos, 
mas de felicidade permanente para quem escolhe a 
vida consagrada. “Nós somos mais felizes aqui dentro 
que muitos de vós aí fora”, respondeu uma Clarissa 
quando questionada sobre a sua vida de clausura. A 
rotina diária de cada Irmã, os momentos de oração em 
comunidade e a adoração permanente ao Santíssimo 
Sacramento foram 
algumas das activi-
dades diárias das 
Clarissas que os 
visitantes ficaram 
a conhecer melhor. 
Em alguns casos, 
ficaram mesmo 
a saber, porque 
desconheciam por completo. Depois de conhecerem 
melhor a vida consagrada das dezasseis Clarissas, 
o grupo da paróquia de Pombal visitou a Igreja do 
Mosteiro do Santíssimo Sacramento e o Museu da 
fundadora deste Convento, a Madre Maria do Lado. 
A visita foi acompanhada pela actual Madre, a Irmã 

A nossa comunidade paroquial as-
sistiu, recentemente, à celebração 
das promessas de 54 escuteiros 
do Agrupamento de Escuteiros de 
Pombal. A cerimónia decorreu du-
rante a celebração da Eucaristia, na 
Igreja do Cardal, do passado dia 22 
de fevereiro, dia em que os escutei-

ros de tudo o mundo lembram o fundador do movimen-
to escutista, Banden Powell. A celebração foi presidida 
pelo Pe. Filipe Diniz, Assistente Regional Adjunto da 
nossa Região de Coimbra. O Agrupamento de Escu-
teiros de Pombal recebeu na sua alca-
teia 19 novos lobitos, assistiu à entrada 
de 21 novos exploradores, 11 pioneiros 
e 3 caminheiros. Os 54 escuteiros que 
fizeram as suas promessas prometeram 
a sua fidelidade ao movimento, garantin-
do que vão estar sempre “alerta”. A ce-
lebração da Eucaristia foi rica em troca 



9 de Março de 2014
I Domingo da Quaresma

Primeira leitura (Gen. 2, 7-9; 3, 1-7)
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou 
em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-
se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim 
no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha 
formado. (...) Ora, a serpente era o mais astucioso de 
todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha 
feito. Ela disse à mulher: «É verdade que Deus vos disse: 
‘Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim’?». 
A mulher respondeu: «Podemos comer o fruto das árvores 
do jardim; mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio 
do jardim, Deus avisou-nos: ‘Não podeis comer dele nem 
tocar-lhe, senão morrereis’». A serpente replicou à mulher: 
«De maneira nenhuma! Não morrereis. Mas Deus sabe 
que, no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos 
olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem 
e o mal». (...)

Segunda leitura (Forma breve - Rom. 5, 12.17-19)
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado 
no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte 
atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a 
morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito 
mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça 
e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, 
Jesus Cristo. (...) De facto, como pela desobediência de um 
só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, 
pela obediência de um só, todos se tornarão justos.

Leitura do Evangelho (Mt. 4, 1-11)
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta 
dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador 
aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas 
pedras que se transformem em pães». Jesus respondeu-
lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus’». Então o Diabo 
conduziu-O à cidade santa, levou-O ao pináculo do templo 
e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, 
pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te 
recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma 
pedra’». Respondeu-lhe Jesus: «Também está escrito: 
‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». De novo o Diabo O 
levou consigo a um monte muito alto, mostrou-Lhe todos 
os reinos do mundo e a sua glória, e disse-Lhe: «Tudo 
isto Te darei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-lhe 
Jesus: «Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o 
Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo 
deixou-O e aproximaram-se os Anjos e serviram-n’O.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 09.Mar | Igreja do Cardal - Itinerário Quaresmal - 
Lectio Divina (17h00)

:: 10 a 16.Mar | Igreja do Convento do Louriçal - 
Adoração Eucarística Arciprestal (das 08h30 às 23h00)

:: 10.Mar | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

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

:: 13.Mar | Centro Paroquial - Reunião do Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 13.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3ºano (21h00)

:: 14.Mar | Igreja do Convento do Louriçal - Dia de 
Pombal na Adoração Eucarística Arciprestal (das 08h30 
às 23h00)

:: 14.Mar | Auditório Municipal - 1ª Conferência 
Quaresmal (21h00)

:: 15.Mar | Igreja do Convento do Louriçal - Dia de 
Pombal na Adoração Eucarística Arciprestal (das 08h30 
às 23h00)

:: 16.Mar | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (14h30)

:: 16.Mar | Igreja do Cardal - Itinerário Quaresmal - 
Lectio Divina (17h00)

e
         Luz

Esperança
9 Março 2014

Caminhada Quaresmal
Todos os domingos

da Quaresma
17h00

Igreja do Cardal
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