
O maior pecado
No processo da nossa conversão 
pessoal e da busca de uma san-
tidade maior, entra sempre em 
questão o pecado, como ex-
periência, e o que entendemos 
dele. Um risco grave é a tentação 
de julgarmos mais do que exercer 
a misericórdia, quer em relação a nós mesmos, quer 
em relação aos outros. Outro risco é o de centrarmos 
em nós a questão do pecado e da sua sanação, porque 
nos leva ao ponto de o relativizarmos e deixarmos de 
o considerar. E é nesta altura que deixamos de reco-
nhecer a centralidade do perdão: como quero ser eu 
a resolver sozinho, não reconheço nenhuma fonte de 
perdão. Outro risco, ainda, é a dúvida sobre a validade 
do perdão e a autoridade de quem o dá. Se não reco-
nheço o perdão, nunca me sentirei perdoado; se não 
confio e não amo quem me perdoa, nunca o pecado se 
afastará de mim. E acabamos sempre a fugir da con-
versão radical e permanente a que somos chamados. 
Jesus Cristo só me pede que confie. N’Ele, na luz do 
Espírito, na misericórdia do Pai. Ainda que eu não me 
sinta digno do perdão, a misericórdia do Senhor tudo 
supera e tudo recapitula. Na experiência do perdão, 
eu experimento também a paz e a vida. E não pre-
ciso de o explicar; só tenho de deixar que aconteça. 
Podemos chamar a isto confiança. Se nos fecharmos 
a esta vida que vem de Deus, à Sua misericórdia, à 
Sua autoridade amorosa, então nunca entenderemos 
que ne-nhum pecado é maior que o amor de Deus. E 
o maior pecado será, então, fecharmo-nos à graça de 
Deus e questionar a Sua autoridade amorosa. Será 
grande pecado, também, manipularmos a Sua mise-
ricórdia, no tempo e nas circunstâncias, só porque 
não temos coragem de realizar, radicalmente, essa 
conversão e aproximação confiante de Deus. Quem 
de nós gosta de viver sem paz? Quem de nós gosta 
de viver perdido e sem alegria? Quem de nós é capaz 
de viver bem, sem confiar em alguém, sem se deixar 
acompanhar? Quem de nós consegue viver sem se 
sentir perdoado das suas vivências? Possível é, mas 
vivemos mais como “mortos” do que como “vivos”. O 
perdão renova a vida em nós. O pecado conduz-nos 
inevitávelmente à “não vida”, à morte. Foi por isso que 
Cristo veio na natureza humana e morreu: para vencer 
a morte e nos livrar do pecado. E assim a morte já 
não tem mais domínio sobre nós. Mas, continua a ser 
necessário que escolhamos a vida. O perdão deixa-
nos retomá-la. O maior pecado é negar a vida e negar 
a Deus, que, por amor, vem a nós com essa vida.

Pe. João Paulo Vaz

Via Sacra no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João vai 
realizar uma Via-Sacra para as crianças e jovens da 
Catequese e para todas as pessoas que queiram par-
ticipar, no dia 12 de abril, no largo da Capela, pelas 
21h00. Uma vez que a Via-Sacra se vai realizar à noite, 
pretende-se que cada um leve uma vela, pois, para 
além do sentido espiritual, produz um efeito bonito, 
que ajuda a rezar. As velas poderão ser compradas 
na Capela. No final da Via-Sacra, irão ser projectadas 
algumas mensagens sobre a Quaresma, culminando 
com a queima simbólica dos nossos pecados, ou seja, 
daquilo que fizemos menos bem e que nos afasta 
de Deus, recomeçando uma vida nova. A Quaresma 
é tempo de preparação para a Páscoa, que significa 
“passagem” da morte à vida. “Morremos” para o pe-
cado e “renascemos” para uma vida nova cheia de es-
perança e confiança em Deus. Este gesto irá ser feito 
pelas crianças e jovens da catequese e por todas as 
pessoas que se queiram associar.

Teresa Escalhorda
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Catequizandos dos Vicentes 
rezam o Terço

Vigário Episcopal desafia a 
“arregaçar as mangas”

IV 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)

2. “Os trabalhadores são poucos” (continuação)

Inversamente proporcional à diminuição do número 
de sacerdotes tem sido o crescimento do número de 
leigos comprometidos na vida da Igreja e a assumir 
tarefas de evangelização e catequese, entre outras 
de caráter administrativo e sócio-caritativo. Se, por 
um lado, damos graças a Deus por isso, pois si-
gnifica que os leigos sentem a urgência de assumir 
o seu lugar na Igreja, sabemos, por outro, que isso 
não basta, pois o ministério ordenado é essencial à 
vida da mesma Igreja: são necessários sacerdotes 
e leigos, uns e outros a assumir a sua vocação e 
missão.
Entre as principais lacunas a dificultar a ação dos 
leigos, notamos a insuficiente formação espiritual, 
bíblica, teológica e doutrinal, a dificuldade de in-
carnar a fé na vida familiar, profissional, cultural e 
social, a pouca autonomia no assumir da correspon-
sabilidade eclesial, e, frequentemente, o débil sen-
tido da comunhão eclesial.
Criaremos na Diocese os meios adequados para 
que os leigos, sobretudo os que exercem funções 
de serviço dentro das comunidades cristãs, tenham 
acesso à indispensável formação que os habilitará a 
desenvolver mais eficazmente a sua missão.
Neste sentido, a Conferência Episcopal Portuguesa 
faz-nos um forte apelo: “Cuida também da forma-
ção dos fiéis leigos, com especial atenção aos mais 
comprometidos na vida da Igreja e da sociedade, e 
estimula-os a serem verdadeiros discípulos de Je-
sus e seus missionários apaixonados e felizes no 
coração do mundo” (Nota Pastoral da Conferência 
Episcopal Portuguesa, Promover a Renovação da 
Pastoral da Igreja em Portugal, 6G).
Face à vastidão do campo e às suas condições ad-
versas, reconhecemos humildemente a nossa po-
breza. Acresce a pequenez da nossa fé e a falta de 
ardor e de entusiasmo na evangelização. Facilmente 
esmorecemos na esperança e agimos prescindindo 
da força do Espírito Santo, o único que renova todas 
as coisas.

(continua no próximo número)

Jovens da Charneca participam no 
peditório da Cáritas

Ser voluntário é ter consciência de que podemos tor-
nar o Mundo um lugar melhor para se viver.... Foi com 
este lema que o grupo de catequizantes do 9º ano 

participaram no Peditório 
Nacional da Cáritas. Mais 
uma vez, superámos uma 
missão. As verbas anga-
riadas neste peditório irão 
reverter exclusivamente 
para as pessoas em si-
tuação de carência/emer-

gência social que venham a ser apoiadas pelo Centro 
de Apoio Social da Cáritas de Coimbra. E descobrimos 
que “há maior alegria em dar do que em receber”. A 
todos os que contribuíram no peditório, obrigado!

Sandra Neves

Casal Fernão João celebra S. José
No dia 23 de março, 
o Grupo de Cantares 
das Almas Santas da 
Capela do Casal Fer-
não João realizou, 
nas Alminhas junto 
à Associação, um 
convívio para toda a 
população, em honra de S. José. O grupo esforça-se 
para que esta tradição se mantenha, tal como o cantar 
das Almas Santas.

Catequizandos dos Vicentes
rezam o Terço
A Quaresma é rica em mani-
festações de fé. Nos Vicentes, 
catequizandos e catequistas 
reúnem-se todos os domingos 
de manhã, para rezar o Terço 
com a comunidade local. Os catequistas dividiram as 
tarefas por sectores. Assim, no domingo passado, a 
recitação do terço foi animada pelos catequistas e ca-
tequizandos do 2º sector. No domingo antes, esteve 
entregue ao 1º sector e, hoje, será da responsabilidade 
do 3º sector. Esta jornada de oração encerra no próxi-
mo domingo, com todas as crianças dos três sectores 
e os respectivos catequistas. No Domingo de Ramos, 
as crianças e os adultos que se quiserem associar 
à iniciativa serão convidados a percorrer alguns dos 
montes dos Vicentes, para fazerem o seu ramo. Para 
Gilberto Neves, responsável por este Centro de Cate-

quese, os catequizandos 
valorizam muito estes 
momentos de oração e 
actividades ao ar livre. É 
um dia diferente que eles 
vão recordando ao longo 
dos anos.

Diocese de Coimbra
Alicerçados em Cristo,

formamos uma comunidade
de discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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Vamos arregaçar as mangas e vamos evangelizar
O Vigário Episcopal para a Pastoral, na nossa Dio-
cese, esteve em Pombal, na passada sexta-feira, para 

“desafiar” a comunidade 
do Arciprestado a ir para o 
terreno evangelizar. “Chega 
de falar de Envangelização. 
Arregacemos as mangas 
e evangelizemos”, disse o 
conferencista, lembrando a 
visão pragmática do Papa 
Francisco. Pe. Jorge Silva 
Santos participou nas Con-
ferências Quaresmais, or-
ganizadas pelo Arciprestado 

de Pombal, e abordou o tema “O discipulado missioná-
rio da comunidade cristã”. A conferência do Pe. Jorge 
incidiu na temática da Nova Evangelização e suge-
riu alguns caminhos possíveis para chegar ao maior 
número de cristãos que se encontrem “adormecidos”. 
Um dos caminhos sugeridos foi a criação de grupos 
de discípulos que 
possam acolher as 
pessoas que andam 
à procura de Deus. 
“O método cristão 
não é doutrinar, mas 
é ver como vivem 
os cristãos. Precisa-
mos de ter instâncias, grupos de vida onde possamos 
dizer aos que andam à procura: venham e vejam”, 
disse. Ao nível do Arciprestado de Pombal está a fun-
cionar, deste o passado mês de outubro, a Catequese 
de Adultos. É intenção do Arcipreste, Pe. João Paulo 

Vaz, criar, no próximo ano pastoral, pequenos grupos 
de catequese de adultos para aprofundamento da fé. A 
segunda etapa no processo de evangelização é a for-
mação de discípulos. “Ser discípulo é um grande cami-
nho de conversão que leva uma vida, mas sozinhos 
não somos capazes. Tem de ser feita em comunidade”. 
A visão da Diocese passa por formar comunidades “ali-
cerçadas em Cristo”. A formação abrange diversas 
dimensões que deverão integrar-se harmonicamente 
ao longo 
de todo o 
processo 
formativo. 
E é preciso 
que estes 
discípulos 
se tornem 
evangel i -
zadores, servidores na comunidade, construtores na 
comunhão e que se apoiem mutuamente. O último 
passo deste processo sugerido pelo Pe. Jorge é o de-
senvolvimento de líderes pelo reconhecimento do po-
tencial missionário dos leigos e o seu desdobramento 
no seio da Igreja e da sociedade. A conferência con-
tou com a colaboração (mais uma vez) da Filarmónica 
Artística Pombalense que apresentou ao público o seu 
trio de saxofones. Um momento musical muito aplau-
dido pela assistência. As Conferências Quaresmais 
encerram na próxima sexta-feira, pelas 21h00, com D. 
Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra. O 
nosso Bispo irá abordar o tema “A corresponsabilidade 
pastoral”. O serão será animado pelo Coro Municipal 
Marquês de Pombal.



30 de Março de 2014
IV Domingo da Quaresma
Primeira leitura (1 Sam. 16, 1b.6-7.10-13a)
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: «Enche a 
âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, 
pois escolhi um rei entre os seus filhos». (...) Jessé fez 
passar os sete filhos diante de Samuel, mas Samuel 
declarou-lhe: «O Senhor não escolheu nenhum destes». 
E perguntou a Jessé: «Estão aqui todos os teus filhos?». 
Jessé respondeu-lhe: «Falta ainda o mais novo, que 
anda a guardar o rebanho». Samuel ordenou: «Manda-o 
chamar, porque não nos sentaremos à mesa, enquanto ele 
não chegar». Então Jessé mandou-o chamar: era ruivo, 
de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a 
Samuel: «Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo». 
Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu-o no meio 
dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor 
apoderou-Se de David.

Segunda leitura (Ef. 5, 8-14)
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas agora sois luz no 
Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é 
a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que 
mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das 
trevas, que nada trazem de bom (...). Mas todas as coisas 
que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e 
tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que 
se diz: «Desperta, tu que dormes; levanta-te do meio dos 
mortos e Cristo brilhará sobre ti».

Leitura do Evangelho (Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38)
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego 
de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco 
de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai 
lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». 
Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam 
os vizinhos e os que o viam a mendigar: «Não é este o que 
costumava estar sentado a pedir esmola?». Uns diziam: 
«É ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». 
Mas ele próprio dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o 
que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus 
fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus 
perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele 
declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui 
lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos fariseus: «Esse 
homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado». 
Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais 
milagres?». E havia desacordo entre eles. Perguntaram 
então novamente ao cego: «Tu que dizes d’Aquele que 
te deu a vista?». O homem respondeu: «É um profeta». 
Replicaram-lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar-nos?». E expulsaram-no. 
Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, 

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

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

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

:: 03.Abr | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extraordinários da Palavra (21h00)

:: 04.Abr | Auditório Municipal - 4ª Conferência 
Quaresmal (21h00)

:: 05.Abr | Igreja do Cardal - Festa do Perdão dos 
meninos do 3º ano (10h00)

:: 05.Abr | Igreja do Cardal - Confissões do 7º ao 9º 
anos (14h00)

:: 05.Abr | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 05.Abr | Teatro-Cine - Sarau Solidário da ETAP a 
favor dos mais necessitados, através da Conferência de 
S. Vicente de Paulo (21h00)

:: 05.Abr | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
8º ano (21h30)
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Caminhada Quaresmal
Todos os domingos

da Quaresma
17h00

Igreja do Cardal

4ª CONFERÊNCIA QUARESMAL :: 4 Abril
“A Corresponsabilidade Pastoral”
D. Virgílio do Nascimento Antunes
(Bispo de Coimbra)

MOMENTO MUSICAL:
Coro Municipal Marquês de Pombal

disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele 
respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, para que eu acredite 
n’Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é quem está a 
falar contigo». O homem prostrou-se diante de Jesus e 
exclamou: «Eu creio, Senhor».

Comentário
Jesus, que no domingo anterior Se revelou como Aquele 
que dá a água da vida, revela-Se hoje como a luz que 
ilumina o homem. O cego de nascença é figura de toda 
a humanidade, que tacteia, neste mundo, como que às 
apalpadelas, a caminho da vida, caminho que só Deus 
lhe pode desvendar. O Baptismo é o banho que ilumina, 
porque nos faz mergulhar em Cristo que é a luz. Os antigos 
chamavam justamente ao Baptismo a “iluminação”.


