
Se conhecesses o 
dom de Deus...
Naquele episódio do encontro de 
Jesus com a Samaritana, junto 
ao poço de Jacob, em Sicar, o 
diálogo começa com um pedido 
de Jesus: “dá-me de beber”. Este 
encontro começa logo com algo que nos desconcer-
ta: Jesus, a fonte de vida, pede de beber. Como se 
nós tivéssemos algo que Jesus precisasse... Como 
se Lhe pudéssemos matar a sede... Mas, Jesus quer 
entrar em relação connosco, quer precisar de nós e 
receber de nós, justamente porque é Seu desejo pro-
fundo ter uma relação de amizade íntima, profunda e 
comprometida connosco. Quem ama gosta de dar e 
de receber. O amor é a medida. Contudo, como a sa-
maritana, muitas vezes, a primeira coisa que nos sai 
é a resistência ou as dúvidas: Sabes quem eu sou?... 
Conheces-me, para me estares a pedir algo? O que 
realmente quererás? Assim pensou a samaritana e 
assim pensamos nós, tantas vezes. E, desta forma, 
pomos em risco ou anulamos qualquer possibilidade 
de relação, fechamo-nos... a Jesus e aos outros. Mas, 
no meio das nossas questões, se deixarmos que Ele 
nos responda, se formos capazes de assumir uma ati-
tude de escuta, a verdade acontece e fica. A samari-
tana ficou curiosa com a resposta de Jesus, baixou as 
defesas e escutou. De imediato, identificou em Jesus 
a resposta a questões e necessidades suas. Jesus 
garante-lhe água viva, com a qual não terá mais sede, 
água para a vida que não acaba mais. E isto interes-
sou à samaritana. Também a nós Cristo vem com esta 
oferta. Será que ela nos interessa? Jesus quer dar-Se 
à samaritana como água que sacia, mas quer fazê-
lo envolvendo todas as estruturas da sua vida: a sua 
interioridade, o seu dia a dia, as suas opções, a sua 
família, a sua cidade. Esta é uma oferta à totalidade 
do que somos. É na nossa história que Jesus inter-
vem e Se oferece, para salvar e consagrar tudo, todos 
e o homem todo. Não só uma parte de nós, saciada 
pela simples água do poço, mas tudo o que somos e 
o que nos envolve. Deixemo-nos encontrar com Ele, 
para que isso aconteça. É este questionamento que 
nos há-de levar também à acção. Depois de nos dei-
xarmos converter, sentimos a necessidade de chamar 
“toda a cidade”, para que todos escutem esse “grande 
profeta”, que nos diz tudo o que somos e nos provoca 
a uma vida mais autêntica. Anunciar a todos esse 
Messias que veio para nos salvar e que já transformou 
a minha vida, só porque me dispus a escutá-l’O e Lhe 
pedi da água viva que só Ele pode dar.

Pe. João Paulo Vaz

Renúncia Quaresmal apoia
o Projecto “Ergue-te”

Os tempos penitenciais são caraterizados por três ati-
tudes que se tornaram tradicionais na espiritualidade 
cristã: oração, jejum e esmola. Todos os anos, no 
tempo da Quaresma, a comunidade diocesana é con-
vidada a uma atitude de renúncia (jejum), para poder 
partilhar com quem mais necessita (esmola). O Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes, na sua mensagem 
para a Quaresma 2014, destina o resultado da renún-
cia quaresmal ao apoio ao “Projecto Ergue-te”, da 

Fundação Madre Sacramento das Irmãs Adoradoras, 
que lidera em Coimbra uma Estrutura de Emprego Pro-
tegido para mulheres que abandonam a prostituição. 
O nosso Bispo refere o exemplo do nosso Papa, que 
escolheu, como lema da sua mensagem da Quaresma, 
a seguinte frase bíblica: “Fez-Se pobre, para nos en-
riquecer com a sua pobreza” (cf. 2 Cor 8, 9). E acres-
centa que “são inúmeras as pessoas e situações de 
pobreza entre nós. Gostaríamos de socorrê-las a todas 
com palavras e gestos de amor e com o auxílio mate-
rial necessário. Cada comunidade dê especial atenção 
aos seus pobres nesta Quaresma”. A recolha das nos-
sas renúncias quaresmais será efectuada ao longo da 
Quaresma e nos ofertórios do dia 6 de abril.
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Conferências Quaresmais e a 
alegria de ser cristão

Pombal participou na Adoração 
Eucarística no Convento do Louriçal

III 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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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) (continuação)

2. “Os trabalhadores são poucos” (Mt 9, 37)

A Igreja está bem consciente da desproporção exis-
tente entre a vastidão do mundo a evangelizar e a 
escassez dos meios humanos disponíveis para con-
cretizar eficazmente essa missão, que faz parte da 
sua essencial identidade.
À luz dos critérios da tradição cristã que chegou 
aos nossos dias, o trabalho evangelizador era prer-
rogativa do clero, dos religiosos e dos consagrados, 
considerados os trabalhadores do Reino. Nesse 
sentido, vive-se entre nós uma séria crise de voca-
ções ao sacerdócio, à vida religiosa e consagrada, 
que tem graves consequências no que se refere ao 
anúncio do Evangelho. Faltam trabalhadores para a 
Messe do Senhor.
Concretamente, o número de sacerdotes caiu dras-
ticamente nas últimas décadas e atingiu uma mé-
dia etária sem precedentes, que ronda, entre nós, 
os sessenta e sete anos. Ao contrário do que nor-
malmente seria expectável, quanto mais avançados 
na idade, maior é a área de intervenção à qual são 
chamados a dar resposta.
Ao mesmo tempo, sabe-se que as comunidades 
cristãs, muito apegadas às tradições locais de cariz 
religioso-cultural, são geralmente muito exigentes 
na preservação dos seus costumes, mesmo que 
estes tenham em grande parte perdido o seu sig-
nificado da ordem da fé. Os sacerdotes vêm-se, por 
isso, assoberbados com um campo de ação muito 
alargado e a ter de enfrentar diariamente vastíssi-
mas solicitações a que dificilmente podem dar re-
sposta, por serem pastores de grande número de 
comunidades.
Se, por um lado, sentimos uma enorme necessidade 
de vocações sacerdotais, sentimos, por outro, a 
urgência de romper com o círculo vicioso da chama-
da pastoral da manutenção que, afinal, se revela 
inadequada para a manutenção do anterior estilo de 
vida paroquial e, mais ainda, para o crescimento da 
fé das comunidades cristãs.

(continua no próximo número)

Vicentinos ajudam vítimas
de incêndio

Como é do conhecimento geral, nos passados dias 
22 e 23 de Fevereiro, foi efectuado pela Conferência 
S. Vicente de Paulo, um peditório à saída de todas as 
missas da cidade, no intuito de providenciar alguma 
ajuda monetária a uma família da nossa cidade cuja 
casa, bem como os seus pertences nele contidas, fo-
ram destruídos por um incêndio. Nesse sentido, vem a 
Conferência S. Vicente de Paulo de Pombal agradecer 
e congratular-se com a pronta resposta de toda a co-
munidade a esta acção de solidariedade, não só mo-
netariamente mas também com a maior parte de tudo 
o que era necessário para mobilar a nova residência. O 
casal já foi realojado com a ajuda da nossa comunida-
de. Sendo assim a Conferência de S. Vicente de Paulo 
de Pombal, na pessoa da sua vice-presidente, Fernan-
da Caramonete, agradece a todos o seu contributo.

Helena Maximino

Festa das Bem-Aventuranças
no Casal Fernão João

No passado domingo, 16 de Março, realizou-se, na Ca-
pela do Casal Fernão João, a festa das Bem-Aventu-
ranças, dos catequizandos do 7º ano.  Desejamos que 
eles descubram que Deus quer que todos os homens 
sejam felizes. É nas Bem-Aventuranças que encon-
tram um caminho para a sua realização pessoal, como 
homens e como cristãos. Muitas vezes, confundimos a 
felicidade com momentos de diversão e de prazer, que 
nos deixam vazios. Vivemos numa sociedade em que 
cada um pro-
cura orientar-
se pela sua 
consc iênc ia 
e liberdade. 
Jesus apre-
senta-nos um 
código de feli-
cidade, sendo 
este o único 
que nos pode fazer plenamente felizes. Estes ado-
lescentes receberam as suas Bem-Aventuranças im-
pressas, mas o texto mais importante é aquele que se 
guarda no coração, que é impresso bem dentro de nós, 
e que irá orientar certamente todo o nosso viver.

Melanie Custódio e Teresa Neves

Páscoa Missionária na Redinha
O Grupo de Jovens “Passo a Passo”, membro da família missionária Verbum Dei, está a preparar a Páscoa 
Missionária, que vai decorrer na Redinha, durante o Tríduo Pascal. Depois do sucesso do evento do ano passa-
do, os jovens e os sacerdotes missionários organizam um novo encontro. A Páscoa Missionária destina-se aos 
adolescentes e jovens, de idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, das paróquias e lugares em torno 
do local onde acontece o encontro, e aos adolescentes do Passo a Passo. É destinado a todos os adolescentes 
que queiram e desejem viver este tempo de uma forma diferente e jovem. O encontro tem uma colaboração de 
5€ (que servirá para as despesas no material e outros). A inscrição pode ser feita no Cartório Paroquial ou on-line 
(http://familiavd.wix.com/pascoa2014), até ao próximo dia 6 de Abril.
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Ser Igreja hoje… é estar apaixonados 
por Cristo

A paixão por Cristo deve ser 
assumida por todos os cristãos 
católicos como a sua própria 
missão de discípulo na Terra. 
A conclusão tem a assinatura 
do professor da Universidade 
Católica, Juan Ambrósio. O 

professor de Teologia inaugurou, na sexta-feira, dia 
14, as Conferências Quaresmais, organizadas pelo Ar-
ciprestado de Pombal. Perante um auditório completa-
mente esgotado (algumas pessoas assistiram de pé), 
Juan Ambrósio fez uma breve viagem pela História da 
Igreja, incidindo no antes e depois do Concílio Vaticano 
II, para nos elucidar sobre a forma como devemos viver 
a Igreja, nos dias de hoje, e assumir a pertença ecle-
sial. E, o teólogo não tem dúvidas de que a devemos 
viver com a alegria de quem está permanentemente 
apaixonado. Para exemplificar, recordou o sorriso da 
sua mãe sempre que lhe falava de Cristo. A alegria de 
acreditar que a sua mãe lhe transmitia, através do sor-
riso, foi de tal forma contagiante, que o teólogo sentiu 
vontade de conhecer melhor aquele Cristo. Juan Am-
brósio está a preparar uma tese de doutoramento em 
Cristologia. “A Fé é um dom nos chega através dos ou-
tros”, sublinhou. Mas para conseguirmos viver e trans-
mitir o amor de Cristo aos outros devemos evitar al-
guns perigos, como uma única maneira e estilo de ser 
cristão. E, sobretudo, nunca devemos esquecer que 
é Ele o centro das nossas referências. A determinada 
altura da sua 
apresentação, o 
conferencista fez 
alguns reparos 
aos servidores 
de Cristo. Juan 
Ambrósio pegou 
na Constituição 
Dogmática “Lumen Gentium”, aprovada em 1964, 
durante o Concílio Vaticano II, para nos lembrar que 
“a luz dos povos é Cristo e não a Igreja”. A Igreja é o 
sacramento universal da salvação e por isso deve ser 
um testemunho “de vida e vida em abundância”. Antes, 
o nosso pároco, Pe. João Paulo Vaz, fez uma breve 
introdução lembrando a mensagem do nosso Bispo, 
publicada no Plano Pastoral Diocesano: “Comunidade 
de discípulos para o Anúncio do Evangelho”. Aliás, este 
foi o tema geral escolhido pelo Arciprestado de Pombal 
para abordar nas nossas Conferências Quaresmais. A 
noite foi enriquecida pelo “FluteSound”, da Filarmónica 
Artística Pombalense, que tornou o momento ainda 
mais intimista e próximo de Deus. A próxima confer-

ência é sexta-feira, 
dia 28 de março, com 
Maria Angeles de los 
Rios, fundadora do 
Movimento Eclesial 
Mambré e da Associa-
ção Novahumanitas.

E todos os caminhos foram dar
ao Convento do Louriçal
O Arciprestado de Pombal promoveu, durante uma 
semana sem interrupção, a Adoração Eucarística, no 
Convento do Louriçal. A jornada de oração permanente 
teve início na segunda-feira, dia 10, no início da manhã, 
e encerrou no domingo, com a celebração da Eucaris-
tia, na Igreja do Mosteiro do Santíssimo Sacramento, 
no Louriçal. A celebração foi presidida pelo pároco lo-
cal, Pe. Virgílio Neves, e foi concelebrada pelos Pe. 
Artur Silva e Pe. Manuel Nobre. A jornada de oração, 
pelas nossas comunidades, pela Diocese de Coimbra 

e de preparação interior para a Páscoa, contou com a 
participação de membros das comunidades paroquiais 
de todo o Arciprestado de Pombal e algumas entidades 
civis. A cerimónia de encerramento contou com a pre-
sença do presidente da Câmara de Pombal, Diogo Ma-
teus. Durante a celebração da Eucaristia, o Pe. Virgílio 
Neves lembrou que o Convento do Louriçal, fundado 
no século XVII, tem, na sua origem, a Adoração per-
manente ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por 
isso, o que aconteceu a semana passada é o regresso 
às origens de uma tradição secular. No entender do 
sacerdote, esta jornada de oração irá ter como impli-
cações um fortalecimento da nossa fé. A Paróquia de 
Pombal foi responsável por dias de oração e participou 
de forma massiva em todos os momentos desta se-
mana de Adoração Eucarística.

Testemunho da Capela da Charneca
No passado sábado, fomos ao Convento do Louriçal, 
adorar o Santíssimo. O grupo não era grande, éra-
mos apenas 13, talvez por causa de ser junto à hora 

de almoço e tam-
bém por ser fora de 
Pombal. As leituras 
foram feitas por 
muitos leitores e até 
pela mais pequenita 
presente. Foi um 
momento bonito e 

agradável, mas o que mais impressionou foi o silêncio. 
Julgo que, até para os não crentes, aquele silêncio tem 
algo de diferente, que só se encontra na casa de Deus 
Pai. Regressámos a casa com o sentimento de dever 
cumprido, o que nos ajuda e tranquiliza bastante.

António Venâncio



23 de Março de 2014
III Domingo da Quaresma
Primeira leitura (Ex. 17, 3-7)
Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, 
começou a altercar com Moisés, dizendo: «Porque nos 
tiraste do Egipto? Para nos deixares morrer à sede, a 
nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?». Então 
Moisés clamou ao Senhor, dizendo: «Que hei-de fazer a 
este povo? Pouco falta para me apedrejarem». O Senhor 
respondeu a Moisés: «Passa para a frente do povo e leva 
contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com 
que fustigaste o Rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante 
de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Baterás no rochedo 
e dele sairá água; então o povo poderá beber». (...)

Segunda leitura (Rom. 5, 1-2.5-8)
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força 
de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não 
em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio 
e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em Cristo 
Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora 
pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que 
destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, por 
meio do Evangelho.

Leitura do Evangelho (Jo 4, 5-15.19b-26.39a 40-42)
Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, 
chamada Sicar, junto da propriedade que Jacob tinha 
dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacob. 
Jesus, cansado da caminhada, sentou-Se à beira do poço. 
Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria 
para tirar água. Disse-lhe Jesus: «Dá-Me de beber». (...) 
Respondeu-Lhe a samaritana: «Como é que Tu, sendo 
judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?». (...) 
Disse-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom de Deus e 
quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que 
Lhe pedirias e Ele te daria água viva». Respondeu-Lhe a 
mulher: «Senhor, Tu nem sequer tens um balde e o poço 
é fundo: donde Te vem a água viva? (...) Disse-lhe Jesus: 
«Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas 
aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá 
sede (...). «Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa 
água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir 
aqui buscá-la. (...) Disse-lhe Jesus: (...) «vai chegar a hora 
– e já chegou – em que os verdadeiros adoradores hão-
de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os 
adoradores que o Pai deseja. (...) Disse-Lhe a mulher: «Eu 
sei que há-de vir o Messias, isto é, Aquele que chamam 
Cristo. Quando vier há-de anunciar-nos todas as coisas». 
Respondeu-lhe Jesus: «Sou Eu, que estou a falar contigo». 
Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, 
por causa da palavra da mulher. (...) «Nós próprios ouvimos 
e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo».

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

:: 24.Mar | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

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

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

:: 27.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 28.Mar | Auditório Municipal - 3ª Conferência 
Quaresmal (21h00)

:: 29.Mar | Igreja do Cardal - Confissões do 4º e 5º anos 
(10h00)

:: 29.Mar | Salão Paroquial - Preparação da Festa do 
Perdão dos meninos do 3º ano (10h30)

:: 29.Mar | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h00)

:: 29.Mar | Salão Paroquial - Reunião de Pais dos 
meninos da Primeira Comunhão (21h00)

:: 30.Mar | Igreja do Cardal - Celebração Comunitária da 
Unção dos Doentes (15h00)

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

da Quaresma
17h00

Igreja do Cardal

3ª CONFERÊNCIA QUARESMAL :: 21 Março
“O Encontro Pessoal com Cristo”
Maria Angeles de los Rios
(Fundadora de Mambré e de Novahumanitas)

MOMENTO MUSICAL:
Ensamble de Metais da Filarmónica Art. Pombalense


