
Voltar a viver pela fé
Hoje, como sempre, a nossa vida 
é acompanhada por momentos 
e situações menos boas, como 
sejam a doença, a separação de 
alguém, o isolamento, as angús-
tias, o desespero, a pobreza ex-
trema, a pobreza envergonhada, 
o desamor... São situações que contrariam a vida, são 
pequenas mortes que não nos deixam ver mais longe. 
A marca que Deus deixou em nós é de vida e não de 
morte. Tanto é que nos enviou o Seu Filho, para nos 
dar essa vida, a vida em abundância. Ninguém está 
macado para a morte. É aqui que entra o dinamismo 
da nossa fé, a confiança n’Aquele que nos pode dar ou 
ajudar a retomar a vida. No episódio da ressurreição 
de Lázaro, Jesus, ao saber que o Seu amigo estava 
doente, disse que a sua doença não era de morte, mas 
sim para a glória de Deus (cf. Jo. 11, 4). Toda a vida 
humana é uma manifestação da glória de Deus e para 
Sua glória. Por isso, nenhuma doença e, muito me-
nos, a morte se poderão sobrepôr a esta glória, que 
se manifesta sempre na vida. E este tempo no mundo 
não é o único contexto da manifestação da glória de 
Deus. A eternidade é a vida definitiva, a manifestação 
da glória que Deus nos reserva e comunica. Quando 
Jesus ressuscita Lázaro, não é só a vida neste mundo 
que lhe faz retomar. Na verdade, não faria grande sen-
tido viver, aqui, duas vezes... O que faz sentido é reto-
mar a vida, ganhar a vida, dar-lhe oportunidade, para 
lhe conferir a plenitude que lhe está guardade. Neste 
sentido, tem de crescer em nós o desejo de Deus e 
da Sua glória. Não interessa retomar a vida, mudar de 
vida, convertermo-nos, se não for para lhe dar um hori-
zonte de eternidade e uma plenitude maior. Jesus res-
suscitou Lázaro, também para que eu pudesse acre-
ditar que Ele é essa vida e só Ele a pode conceder. A 
vida que Jesus concede faz com que eu me aproxime 
d’Ele, no amor e na confiança. Torna-me Seu amigo. 
Não mais poderei “viver” longe d’Ele. Não esqueçamos 
nunca que Jesus chorou, com Marta e Maria, numa 
solidariedade amorosa sem igual. Chorou a morte de 
Lázaro e, por amor, lhe quis dar a vida. Jesus quer 
dar a vida. E chora diante da(s) nossa(s) morte(s). Se 
nós acreditarmos, receberemos essa vida. Por último, 
Jesus conta connosco para comunicar a Sua vida 
e glória. Ele quer salvar-nos, mas nunca sem nós e 
conta com cada um para “rolar a pedra”, de forma que 
o irmão possa receber a vida. Vamos ao encontro dos 
outros, levando-lhes Cristo. E, em tudo, deixemos que 
se manifeste a glória de Deus para sempre.

Pe. João Paulo Vaz

Celebração da Unção dos Doentes
No passado domingo, realizou-se, na Igreja do Cardal, 
na nossa Paróquia, a Unção dos Doentes e Idosos. 
Cerca de cento e quarenta os idosos e doentes acei-
taram o convite de receber este sacramento durante 
uma celebração da Eucaristia, presidida pelo pároco 
João Paulo Vaz. Logo no início, esclareceu que o mo-
tivo da sua vinda à igreja, naquela tarde de domingo, 
não era porque as suas vidas se aproximavam do fim, 
como outrora este sacramento era entendido (Extrema 

Unção…), mas 
para receberem 
a Santa Unção, 
a força enviada 
por Deus a cada 
um, para que 
conseguissem 
pôr em prática 
o mandamento 
que o Seu Filho 
Jesus Cristo a 

todos veio ensinar: “amai-vos uns aos outros como 
Eu vos amei”. E para que, ao porem-no em prática, 
fossem cristãos alegres e felizes, pois apesar das difi-
culdades, da idade e de alguma falta de saúde, o que 
Deus mais quer é vê-los felizes, já que tem por todos 
um amor infinitamente grande. Estava assim criado o 
compromisso que os presentes iriam levar daquela ce-
lebração e que iriam por em prática nos dias seguintes 
e ao longo da sua vida: o de serem cristãos felizes. 
No final da celebração, era visível que este compro-
misso estava a ser posto em prática, através do sorriso 
que cada um levava estampado no rosto e o brilho que 
cada olhar mostrava, fruto deste encontro com Deus 
que a todos dá força e ilumina, ou não fosse o tema 
central deste domingo a luz.

Ana Isabel
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Capelas animam Dia Nacional 
dos Centros Históricos

Arciprestado convidado a fazer um 
“Encontro com Cristo”

V 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

“Comunidade de Discípulos para o 
Anúncio do Evangelho”

II. O CAMPO É O MUNDO (Mt. 13, 38) (continuação)

3. “Este é o tempo favorável (kairós)” (2 Cor. 6, 2)

As comunidades cristãs estão a atravessar um 
tempo de provação, que podemos equiparar ao 
tempo do deserto do Povo de Deus ou à prepara-
ção espiritual realizada por Jesus antes de dar início 
ao seu ministério público. Para o Povo de Deus, o 
deserto foi um tempo de prova e fortalecimento da 
sua confiança no Deus Libertador; para Jesus foi 
tempo de encontro com o Pai, de comunhão com 
o Seu plano e a Sua vontade. Para a Igreja, este 
tempo de deserto só pode contribuir para reforçar 
a confiança no seu Senhor, para aprofundar e puri-
ficar a sua fé, para abrir novos horizontes de ação 
alicerçados no Espírito. Para Deus todo o tempo é 
tempo favorável de graça e todas as situações são 
uma oportunidade para o anúncio e o crescimento 
do Reino de Deus. Se, iluminados pelo Espírito San-
to, soubermos ler os sinais dos tempos, identificar 
as nossas debilidades e potencialidades, podemos 
fazer deste nosso tempo uma fonte de bênçãos para 
os homens e mulheres nossos irmãos, mesmo que 
estejam desinteressados de Deus, longe da Igreja e 
impossibilitados de sentir necessidade da salvação 
de Jesus Cristo.

(continua no próximo número)

Catequese do 4º ano faz Via Sacra
No passado domingo, realizou-se, no Jardim Municipal 
de Pombal, uma Via Sacra, com a presença de três 
grupos de catequese do 4º ano. Nem o frio e tão pouco 
a chuva fizeram desistir estes meninos  e meninas de 
recordar o caminho percorrido por Jesus até ao Calvá-
rio. As quinze estações foram apresentadas com toda 

a solenidade, 
m e d i t a n d o 
em todo o 
s o f r i m e n t o 
que o Senhor 
passou até 
ser crucifi-
cado, supor-

tando tudo por cada um de nós. No  final, com muita 
alegria de todos os presentes, recordámos, com um 
cântico, a ressurreição de Jesus Cristo. A morte foi 
vencida. “Senhor, leva as nossas cruzes até à vida”.

Ana Rosa

Pinheirinho celebrou o Dia do Pai
O Centro de Catequese do Pinheirinho dinamizou uma 
actividade relacionada com o Dia do Pai. Os catequi-
zandos do 2º, 3º, 4º, 6º, 
9º e 10º ano personaliza-
ram uma prenda alusiva 
ao dia de S. José, que 
se celebra no dia 19 de 
Março. Os participantes 
demonstraram entusias-
mo em participar nesta 
iniciativa, com todos a procurarem decorar da melhor 
forma a sua prendinha. No próximo dia 12 de Abril, o 
Centro de Catequese do Pinheirinho vai realizar mais 
uma actividade, desta vez, sobre a Páscoa. Os catequi-
zandos do 7º ano propuseram dinamizar um concurso 
subordinado ao tema: “O melhor ovo de Páscoa”.

Cid Ramos

“Onde Deus te levar”
A nossa catequista Cândida Sil-
va propôs-nos que fossemos nós 
a dinamizar a última catequese 
antes das férias da Páscoa. A 
nossa catequese foi baseada na 
música: “Onde Deus te levar”. Pretendíamos, com isto, 
que os nossos colegas olhassem de uma maneira dife-
rente para a letra desta música. Sobretudo, que olhas-
sem para o seu “interior”. Todos entraram no espírito. 
Tentamos criar um ambiente familiar, de maneira a que 
todos participassem. O resultado foi bastante positivo. 
Com uma conversa simples, entre família, tocámos o 
coração de cada um dos catequizandos deste grupo, 
que, no próximo mês de Junho, recebe o Sacramento 
do Crisma. E isso deu-nos uma alegria enorme. Uma 
experiência para recordar e repetir.

Kelly Santos, Beatriz Cardoso e Beatriz Matias
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O encontro com Cristo
A comunidade do Arcip-
restado de Pombal con-
tinua a sua caminhada 
quaresmal, com conferên-
cias que nos convidam a 
reflectir sobre a nossa vida 
enquanto cristãos compro-
metidos, que vivem em 
comunidade, predispostos a anunciar o Evangelho. “O 
Encontro Pessoal com Cristo” foi o tema da terceira 
Conferência Quaresmal. Para nos ajudar a perceber 
melhor como é que podemos viver em intimidade com 
o Senhor, o Arcipreste, Pe. João Paulo Vaz, convidou 
Maria Angeles de los Rios, fundadora do Movimento 
Eclesial Mambré e de Novahumanitas. A convidada ad-
mitiu que a sua conferência seria uma partilha da sua 
(longa) experiência de formadora de adultos no campo 
da psicologia e da espiritualidade. A sua intervenção 
inicial incidiu numa reflexão sobre o Mundo em que 
Deus nos colocou e em que estamos chamados a viver 
a nossa fé e a relação com Ele. Para percebermos me-
lhor o contexto em que vivemos, Maria Angeles de los 
Rios, aconselhou a leitura da Exortação Apostólica do 
Papa Francisco, “A Alegria do Evangelho”. Na sua E-
xortação, o Papa lembra que “o grande risco do mundo 
actual, com a sua múltipla e avassaladora oferta de 
consumo, é uma tristeza individualista que brota do co-
ração comodista e mesquinho, da busca desordenada 
de prazeres superficiais (…). Este é um risco que cor-
rem também os crentes. Muitos caem nele, transfor-
mando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem 
vida”. Depois de fazer uma breve explicação sobre a 
realidade que nos rodeia, a conferencista convidou o 
auditório a reflectir sobre a importância que tem, para 
a nossa vida cristã, o encontro com Cristo e o lugar de 
nós mesmos onde esse encontro, para ser verdadeiro, 
tem de realizar-se. A oradora entende que os seres 
humanos dispõem de três níveis de encontro com as 
coisas, com os outros, com nós próprios e com Deus: 
o nível cerebral, o nível sensível e o nível profundo. E é 
neste último nível que podemos fazer o nosso encontro 
pessoal com Cristo. “Esse é o lugar visceral onde re-
side o amor entre esposos e esposas, o amor dos pais 
com os filhos”, disse. Para percebermos, ainda melhor, 
os três níveis de encontro, Maria Angeles de los Rios 
lembrou a parábola do semeador: profundidade nula, 
eficácia nula; profundidade medíocre, eficácia mínima; 
profundidade verdadeira, eficácia máxima. “São os 
grãos caídos em boa terra. É a palavra de Deus ‘es-
cutada’, ‘acolhida’, ‘guardada’ no mais fundo de si é 
que ‘produz fruto’. A oração e a vida espiritual brotam 
então do mais profundo da pessoa”, concluiu.

Capelas animam Dia Nacional dos 
Centros Históricos

As capelas da Paróquia de Pombal e a Conferência 
São Vicente de Paulo associaram-se às comemora-
ções do Dia Na-
cional dos Centros 
Históricos, orga-
nizado pela Junta 
de Freguesia. A au-
tarquia pediu a co-
laboração da nos-
sa Paróquia, que 
respondeu pronta-
mente, através do nosso pároco. O mau tempo obrigou 
a organização a alterar o local da festa popular, ini-
cialmente prevista para a Praça Marquês de Pombal. 
O Pavilhão das Actividades Económicas, gentilmente 

cedido pelo Município, foi o palco deste evento que al-
gumas pessoas chegaram a chamar de “Tasquinhas 
da Paróquia”. Um nome que condizia bem com a rique-
za gastronómica apresentada pelas nossas Capelas, 
que capricharam nos petiscos que prepararam para 

a festa. A tarde (e 
início da noite) foi 
animada por sete 
grupos, sugeridos 
por algumas Cape-
las. Destaque para 
os Coros das Cape-
las do Casal Fernão 

João e da Charneca (os “Traquinas da Charneca”), 
que deliciaram os presentes com alguns dos temas 
que habitualmente ouvimos durante as celebrações 
da Eucaristia. A festa terminou às 21h00, com a actua-
ção das Esperanças 
da Ranha de Baixo. 
Antes, ouvimos o 
grupo juvenil dos Vi-
centes, o Musicool, 
o Rancho Folclórico 
da Guístola e o do 
Pinheirinho.

Diocese de Coimbra
Alicerçados em Cristo,

formamos uma
comunidade de discípulos

para o anúncio do Evangelho.



6 de Abril de 2014
V Domingo da Quaresma
Primeira leitura (Ez. 37, 12-14)
Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e 
deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir 
à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu sou o 
Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer 
ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e 
revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis 
que Eu, o Senhor, digo e faço».

Segunda leitura (Rom. 8, 8-11)
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar 
a Deus. Vós não estais sob o domínio da carne, mas do 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. (...) Se 
Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por 
causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa da 
justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de 
entre os mortos habita em vós, Ele (...) também dará vida 
aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita 
em vós.

Leitura do Evangelho (Jo. 11, 3-7.17.20-27.33b-45)
Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a 
Jesus: «Senhor, o teu amigo está doente». Ouvindo isto, 
Jesus disse: «Essa doença não é mortal, mas é para a 
glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho 
do homem». (...) Entretanto, depois de ouvir dizer que 
ele estava doente, ficou ainda dois dias no local onde Se 
encontrava. Depois disse aos discípulos: «Vamos de novo 
para a Judeia». Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo 
sepultado havia quatro dias. (...) Marta disse a Jesus: 
«Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria 
morrido». (...) Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». 
Marta respondeu: «Eu sei que há-de ressuscitar na 
ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que 
tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita 
em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe 
Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho 
de Deus, que havia de vir ao mundo». (...) Entretanto, 
Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma 
gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai 
a pedra». (...) Tiraram então a pedra. Jesus, levantando 
os olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres 
ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei assim 
por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que 
Tu Me enviaste». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, 
sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados 
com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes 
Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos judeus, 
que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, 
acreditaram n’Ele.

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

:: 07.Abr | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (21h00)

:: 08.Abr | Guístola - Confissões Quaresmais (19h30)

:: 08.Abr | Cumieira - Confissões Quaresmais (20h30)

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

:: 09.Abr | Ponte - Confissões Quaresmais (20h00)

:: 09.Abr | Salão Paroquial - Reunião das Comissões de 
Capelas e dos Ministros da Visita Pascal (21h00)

:: 11.Abr | Santorum - Confissões Quaresmais (19h30)

:: 11.Abr | Igreja do Cardal - Confissões Quaresmais 
(21h00)

:: 12.Abr | Arroteia - Confissões Quaresmais (09h00)

:: 12.Abr | Pinheirinho - Confissões Quaresmais (10h00)

:: 12.Abr | Casal Fernão João - Confissões Quaresmais 
(11h00)

:: 12.Abr | Vicentes - Confissões Quaresmais (14h00)

:: 12.Abr | Redondos - Confissões Quaresmais (18h30)

:: 12.Abr | Estrada - Confissões Quaresmais (19h30)

:: 13.Abr | Igreja Matriz - Bênção dos Ramos e 
Procissão para a Igreja do Cardal (21h30)

:: 13.Abr | Igreja do Cardal - Lectio Divina (Caminhada 
Quaresmal) (17h00)
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CELEBRAÇÕES DA
S E M A N A   S A N T A

Domingo de Ramos
Procissão dos Ramos

Igreja Matriz, 13.Abr, 10h00

Quinta-Feira Santa
Ceia do Senhor :: Lava-pés :: Adoração

Igreja Matriz, 17.Abr, 21h00

Sexta-Feira Santa
Paixão do Senhor

Igreja Matriz, 18.Abr, 15h00

Via Sacra
Igreja do Cardal à Sra. de Belém, 21h00

Sábado Santo
Vigília Pascal

Igreja do Cardal, 19.Abr, 22h00


