
Lectio Divina Quaresmal
Constitua ou integre um pequeno grupo.
Ou participe no momento comunitário,

na Igreja do Cardal,
todos os Domingos, às 17h00.

Um caminho 
quaresmal: Adoração 
ao Santíssimo
O Tempo da Quaresma é um 
tempo de conversão interior e de 
encontro com Jesus que salva. 
A Adoração ao Santíssimo é um 
caminho de encontro e santificação que sempre po-
demos realizar. Ele está ali, à nossa frente, pronto para 
nós. Deixo, hoje, aqui, uma oração para Lhe rezar.
“Contemplo-Te, diante de mim, na Hóstia consagrada, 
Senhor, e Te dou graças por aí estares, para mim, 
nessa “humildade sublime”, como dizia S. Francisco 
de Assis. Dou-Te graças, porque me amas como se 
só eu existisse. Dou-Te graças, porque me permites 
amar-Te e me deixas entrar em relação conTigo e a 
isso me convidas e me chamas continuamente. Dou-
Te graças pelo dom da reconciliação sacramental, que 
me convidas a fazer e celebrar. É bom pedir perdão, 
voltar a fazê-lo e experimentar a vontade de ser santo 
e de estar bem. Sinto que o desejas para mim e que 
Te alegras muito, quando me aproximo de Ti e quando 
me santifico. E sinto-me sempre mais forte e mais fe-
liz. Preciso de caminhar na perseverança e na cons-
tância, de ser firme e determinado no que respeita à 
minha santidade e santificação. Sinto-me com von-
tade, Senhor, de tudo equilibrar e, com consequência, 
colocar no seu lugar. Quero unir a este esforço a ora-
ção, a alegria, o entusiasmo interior, pela santidade 
e testemunho, a relação solta, confiante, presencial e 
alegre com os outros. Há muito que não depende só 
de mim, mas eu tenho de ter coragem. É bom ter-Te 
comigo, Senhor, e sentir a Tua força e o Teu incentivo 
permanente. Sei que me amas muito e me queres em 
paz e feliz. Sei que queres contar comigo para dis-
so dar testemunho. Sei que contas comigo na Tua e 
nossa Igreja. E eu sei que sou pobre e limitado. Mas, 
mais uma vez e sempre, Te digo: conta comigo, Se-
nhor. O pouco que tenho para dar, dou. Contemplo-Te 
na Hóstia consagrada e Te digo: é bom estar conTigo, 
Senhor; ver-Te realmente; sentir, em verdade, que es-
tás fisicamente tão próximo de mim, à distância de um 
toque… Muito obrigado, Senhor, por este bocadinho 
tão especial… e pelo perdão.

Pe. João Paulo Vaz

Concerto da Filarmónica
encanta no Cardal

A Filarmónica Artística Pombalense de Pombal agra-
ciou o Bispo de Coimbra com um concerto, verdadei-
ramente encantador, pelas reacções que surgiram na 
sequência do mesmo. A “Missa Brevis”, de Jacob de 
Haan, já tinha sido apresentada na Igreja do Cardal 
e regressou, no 
sábado, dia 14, 
por um motivo 
muito especial: 
Visita Pasto-
ral do Bispo 
de Coimbra à 
Paróquia de 
Pombal. A Filarmónica convidou de novo os solistas e 
convocou os seus músicos, para presentear o Sr. Bispo 
com um momento musical e mágico. A peça foi com-
posta pelo famoso compositor holandês, por ocasião 
do primeiro milénio do nascimento do Papa Leão IX. 
Jacob de Haan criou a sua primeira Missa Brevis para 
coro a quatro vozes e uma orquestra. Esta obra homó-
fona tem um carácter muito próximo ao da realidade 

litúrgica católica, 
composta por melo-
dias com bastante 
beleza e harmonias 
que realçam a pro-
fundidade teológica 
e espiritual de cada 
um dos textos do 

Ordo, com muita simplicidade e graça. Kyrie, Glória, 
Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei foram in-
terpretados por Cristina Loureiro (soprano), Daniela 
Barros (contralto), Frederico Mota (baixo), Nuno Bet-
tencourt Mendes (tenor) e a Filarmónica Artística Pom-
balense, dirigida pelo maestro César Ramos.
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Visita Pastoral
Encontro com o sector económico

O Bispo de Coimbra encerrou a segunda semana da 
Visita Pastoral à Paroquia de Pombal com um encontro 
com o sector económico: Associação Industrial, Asso-
ciação Comercial e Cooperativa Agrícola. Os proble-
mas das três instituições são comuns e chamam-se 
crise económica que o país e a Europa atravessam: 
desemprego e falta de poder de compra. O sector pri-
mário é o que está a decair mais. Os terrenos agrí-

colas, outrora sustento de muitas famílias e comple-
mento para os estudos dos filhos, estão agora votados 
ao abandono. O sector perdeu muitos agricultores nos 
últimos anos e não consegue responder à feroz con-
corrência dos países europeus. Até o sector leiteiro 
e o do tabaco, onde o concelho de Pombal era forte, 
está a degradar-se e quase a desaparecer. As grandes 
superfícies foram destruindo aos poucos as pequenas 
lojas das aldeias e o comércio tradicional. As peque-
nas áreas comerciais foram “engolidas” pelos grandes 
Centros Comerciais das cidades mais próximas. Ago-
ra, sobrevivem dos seus fiéis clientes, a maioria com 
idade avançada. Os problemas foram transmitidos ao 
Bispo de Coimbra como preocupações que neste mo-
mento afligem todos os intervenientes. O presidente 
da Cooperativa lembrou da importância de regressar 
à terra como meio de subsistência de muitas famílias, 
algumas com carências económicas. D. Virgílio ouviu 
atentamente e foi colocando algumas questões duran-
te as explanações. A ideia que tem de Pombal é de 
grande dinamismo empresarial e acredita num futuro 
melhor apesar dos desafios serem muito grandes.

Visita Pastoral
Com a Junta de Freguesia
A visita do Sr. Bispo à Junta de Freguesia de Pombal 
realizou-se na sexta-feira de manhã, dia 13 de Fe-
vereiro. Na presença de membros da Assembleia de 
Freguesia e do Executivo, cujas fronteiras coincidem 
com as mesmas da paróquia de São Martinho, o Bis-
po ficou a conhecer alguns dos projectos sociais desta 
Freguesia, presidida por Nascimento Lopes. A Fregue-
sia é composta por cerca de 20 mil habitantes: 12 mil 
residem na cidade e os restantes nas aldeias em redor, 
com alguns problemas sociais graves de isolamento. 
Os idosos estão cada vez mais sozinhos e a fome co-
meça a sentir-se em algumas. A Junta de Freguesia 
está atenta a todas as situações e disponibiliza diaria-
mente o leite para o pequeno-almoço e assegura almo-
ços para as crianças. As actividades de enriquecimento 
curricular também fazem parte do pacote de apoios às 
escolas do 1º ciclo. Recentemente, foi criada uma linha 
telefónica SOS Casa preparada para fazer pequenos 
arranjos nas residências das pessoas com menos 
possibilidades de suportar estas despesas. Neste mo-
mento, está em marcha um projecto de apoio a idosos, 
com a colabo-
ração da APE-
PI. A questão 
social centrou 
o discurso de 
Nascimento Lo-
pes, por enten-
der que estava 
perante uma 
das principais 
entidades que se preocupa com o bem-estar dos mar-
ginalizados, idosos e crianças em risco. E não se enga-
nou. D. Virgílio entende que deve haver convergências 
e todos devem trabalhar no mesmo sentido. A Igreja 
tem uma preocupação especial com a humanidade. “A 
acção social faz parte na nossa missão”, admitiu. No 
entanto, a principal função da Igreja é a Evangelização 
e a Igreja não tem o desejo nem deve substituir o que 
outras instituições já fazem… e muito bem.

Visita Pastoral :: Reunião de Grupos com o Sr. Bispo
No passado dia 7 de Fevereiro, reuniram-se com o 
senhor Bispo D. Virgílio Antunes, no Salão Paroquial, 
vários movimentos e grupos da nossa paróquia. Esti-
veram presentes 4 grupos e movimentos paroquiais: 
o MCC, o CPM, os Neocatecumenais e o Grupo de 
Acompanhamento Vocacional. Depois de uma breve 
alocução, feita por cada responsável de grupo e mo-
vimento, coube ao próprio D. Virgílio a palavra final. 
Fazendo um breve percurso pela história de cada 
movimento, apelou aos mesmos que não desfaleçam 
perante as muitas dificuldades que hoje a fé cristã 
apresenta, sobretudo no que diz respeito à evangeli-
zação. O nosso Bispo disse que é importante que os 
movimentos tenham presente o dinamismo da Nova 
Evangelização, que convida a um novo método, a um 

novo ardor e a uma nova linguagem, face a uma so-
ciedade não só descrente, mas também indiferente à 
fé, esperança e caridade cristãs. Também abordou o 
facto de os movimentos e grupos continuarem a ser um 
meio precioso que a Paróquia tem ao seu alcance para 
verdadeiramente chegar às periferias, de que tanto o 
nosso Papa Francisco tem falado. Em relação ao Gru-
po de Acompanhamento Vocacional, dado que é o gru-
po mais recente da paróquia, o também Presidente da 
Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios deu 
os parabéns pela sua criação, apontando-o como caso 
único na Diocese, já que é uma das áreas da pastoral 
em que se tem de apostar, pois a messe é ainda muito 
grande e cada vez existem menos operários para tra-
balharem nela.

Pedro Simões
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Visita Pastoral
Agrupamento de Escolas de Pombal
A Visita Pastoral, na sexta-feira, dia 13 de Fevereiro, 
começou ao som de crianças e jovens a correr pelos 
corredores da Escola Secundária de Pombal. O motivo 
também não era para menos: iam receber sua Excelên-
cia Reverendís-
sima D. Virgílio, 
Bispo de Coim-
bra. Crianças, 
jovens e adul-
tos prepararam 
uma visita muito 
bonita e muito 
digna e esmeraram-se na recepção, cantando o Hino 
da Alegria, proferindo poemas de amizade. O mega 
Agrupamento de Escolas de Pombal é responsável 
pela educação de mais de 3100 alunos. Engloba alunos 
desde o jardim-de-infância até ao 12º ano. A responsa-
bilidade é muita, admitiram os responsáveis, e respon-
der-lhe só é possível com muito empenho dos profis-
sionais que leccionam e dos restantes funcionários das 

e s c o l a s . 
Depois de 
visitar as 
instalações 
e ser agra-
ciado por 
m o m e n -
tos muito 

animados e de manifestações de amizade, D. Vir-
gílio disse aos meninos e meninas que o receberam 
(e alguns adultos à mistura) que o Bispo é um cristão 
amigo. Amigo de Jesus e de Sua Mãe, parafraseando 
uma das crianças presentes. Depois, explicou, mais 
ao pormenor, as funções que desempenhava e aquilo 
que era de verdade: um sacerdote ao serviço da Igreja, 
que tem por função dar continuidade ao trabalho dos 
primeiros apóstolos. 

Visita Pastoral
Encerramento da Visita Pastoral

O encerramento da Visita Pastoral do Bispo de Coim-
bra à Paróquia de Pombal reuniu dois milhares e meio 
de fiéis no Pavilhão das Actividades Económicas e 
Desportivas. A Eucaristia teve início e a solenidade 
acompanhou toda a cerimónia, que marcava o encer-
ramento da Visita Pastoral à Paróquia de Pombal. O 
Sr. Bispo aproveitou a ocasião para lembrar que este 

é o tempo, na nossa Diocese, para os pais e adultos 
regressarem à catequese e serem verdadeiros discípu-
los de Cristo, caminhando como os filhos. E foi para os 
filhos que foram as primeiras palavras. Olhando para 
os mais pequenos, que se encontravam sentados mes-
mo à sua frente, alguns no chão, (para dar lugar aos 
adultos), falou-lhes da aliança que a maioria dos pais 
usa no anelar da mão esquerda. A aliança significa o 
compromisso que os pais assumiram no dia do casa-
mento, que os deve acompanhar a vida toda. Porém, 
por vezes, esta aliança é quebrada e foi o mesmo que 
foi acontecendo ao longo da história do Povo de Deus. 
Um dia, chegou Jesus Cristo, que fez uma nova aliança 
e sofreu por todos para nos salvar. E Jesus nunca fal-
ta às Suas promessas (ao contrário de alguns adultos 
que por vezes quebram a aliança e se separam, que-
brando a promessa com Cristo). D. Virgílio continuou a 
sua homilia centrando-se na Visita Pastoral e aprovei-

tou para fazer um 
breve balanço. Pri-
meiro, o Bispo fez 
esta visita por sen-
tir que é sua obriga-
ção deslocar-se ao 
terreno e conhecer 
as suas “ovelhas”. 
Levou uma imagem 

de um Concelho,  Freguesia e Paróquia arrumados e 
com respostas sociais a todos os níveis. “A comunida-
de tem muitas potencialidades e sente-se que existe 
espírito de amor e fé entre os irmãos”, admitiu. D. Vir-
gílio. Sentiu que estava perante uma comunidade com 
uma grande força, que vive como comunidade cristã. A 
sociedade civil está muito entusiasmada, apesar das 
dificuldades e as pessoas são simples, acolhedoras e 
humildes. A apresentação do Plano Pastoral e a Evan-
gelização acompanharam a Visita e, por essa razão, as 
últimas palavras foram de alerta às propostas que em 
breve irão ajudar esta já grande comunidade a fazer 
caminho com o Salvador em direcção ao Pai.

Festa em Honra de N. Sra. da Luz no 
Alto dos Crespos
No passado do-
mingo, dia 8 de 
Fevereiro, decor-
reu, no lugar do 
Alto dos Crespos, 
a festa em honra 
de Nossa Senhora 
da Luz, oferecida 
por um mordomo. A festa iniciou-se com a celebração 
da Missa, presidida pelo Pe. Salvador, seguida de pro-
cissão solene. Os festejos continuaram, com a atuação 
de dois ranchos folclóricos, que animaram a tarde. De 
seguida, actuou um grupo musical e houve distribuição 
de febras e de entremeada para os presentes. Durante 
o dia, reinou a alegria e a boa disposição, criando-se 
um agradável clima de convívio e de confraternização, 
que continuou pela noite dentro.



1 de Março de 2015
Domingo II da Quaresma
Primeira leitura (Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o: 
«Abraão!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: 
«Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, 
Isaac, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em 
holocausto, num dos montes que Eu te indicar. Quando 
chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou 
um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo 
a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o Anjo 
do Senhor gritou-lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!». 
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele. O Anjo prosseguiu: 
«Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal 
algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez 
que não Me recusaste o teu filho, o teu filho único». (...) 
«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor – já que assim 
procedeste e não Me recusaste o teu filho, o teu filho único, 
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as 
estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua 
descendência conquistará as portas das cidades inimigas. 
Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência 
serão abençoadas todas as nações da terra».

Comentário
Depois da história de Noé, no domingo passado, lemos hoje 
a história de Abraão e do sacrifício de seu filho Isaac. Mas, 
Deus nunca quis sacrifícios humanos. Abraão demonstrou 
a sua vontade de completa obediência a Deus e recuperou 
o seu filho, vivo, que assim se tornou uma figura de Cristo 
na sua ressurreição.

Segunda leitura (Rom. 8, 31b-34)
Irmãos: Se Deus está por nós, quem estará contra nós? 
Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas O entregou 
à morte por todos nós, como não havia de nos dar, com 
Ele, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, 
se Deus os justifica? E quem os condenará, se Cristo 
morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus 
e intercede por nós?

Comentário
Esta leitura mostra como Jesus realiza até ao fim a figura 
de Isaac, anunciada na leitura anterior, e como o amor de 
Abraão é imagem do amor infinito de Deus pelos homens. 
Deus, que não quis que Abraão Lhe oferecesse o filho 
em sacrifício, permitiu que o seu muito amado filho Jesus 
fosse sacrificado, em expiação dos nossos pecados. De 
facto, toda a história da salvação atinge o seu ponto mais 
alto em Nosso Senhor Jesus Cristo.

Leitura do Evangelho (Mc 9, 2-10)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João 
e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 01.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)

:: 01.Mar | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

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

:: 04.Mar | Centro Paroquial - 4º Encontro de Revisão 
de Vida da Equipa do CPM (21h00)

:: 04.Mar | Salão Paroquial - Formação Sistemática de 
Adultos (21h00)

:: 05.Mar | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros 
Extrordinários da Palavra (21h00)

:: 07-08.Mar | Praia de Quiaios - 3º Turno do Retiro dos 
Crismandos

:: 07.Mar | Salão Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 07.Mar | Salão Paroquial - Reunião de Pais da 
Primeira Counhão (21h00)

:: 08.Mar | Igreja do Cardal - 1º Escrutínio dos 
Catecúmenos (10h30)

:: 08.Mar | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 08.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)
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e transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-
se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro 
sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-
lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou 
a palavra e disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos 
aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés, 
outra para Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam 
atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com 
a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: «Este é o 
meu Filho muito amado: escutai-O». De repente, olhando 
em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, 
sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-
lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, 
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. 
Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre 
si o que seria ressuscitar dos mortos.

Comentário
A Transfiguração, depois de, no Domingo anterior, ter sido 
escutada a tentação, faz com ela, como que num grande 
painel de duas alas, uma espécie de grande abertura da 
Quaresma: mortificação e glorificação, tentação e glória, 
morte e ressurreição; são elas, de facto, a síntese do 
Mistério Pascal que vamos celebrar na Páscoa. Jesus vive 
em Si o mistério que a sua Igreja agora celebra.


