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

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

O que é realmente 
importante
Na nossa vida, há momentos 
muito bons de conversão interior 
e de entusiasmo, para viver em 
verdade, santidade, fidelidade. E 
sentimos a força que nos vem de 
Deus e que, verdadeiramente, nos anima. Sentimo-
nos bem, nesses momentos, ajustados e prontos para 
continuar em frente. Ao mesmo tempo, nas situações 
reais que mexem mais com a nossa sensibilidade e 
afectividade, não esquecemos, mas isolamos, não da-
mos atenção ao que antes era equilíbrio e propósito. 
Deixamo-nos, facilmente, levar e vencer pela sensibili-
dade e, principalmente, pelo que nos “apetece”. E esta 
é uma palavra-chave: “apetites”. Que fazer, diante 
disto? Repetidamente isto nos acontece. E, depois, 
pesam muito, também, os hábitos em que nos deixa-
mos cair. E mais: tudo é muito fácil... E perdemos a 
noção da verdade e do que realmente é importante 
para cada um de nós. Não devia ser assim. Deve 
dizer-se também que, facilmente, perdemos a noção 
do que é importante e bom para o outro, a noção da 
sua verdade e a verdade da relação entre ambos. E 
vamos arranjando justificações para dizer e promover 
o que nunca deveria ser dito e o que nunca deveria 
acontecer... Que fazer, então? Eis algumas coisas que 
podem ajudar: manter uma actividade grande ao nível 
da oração; centrarmo-nos mais nas relações vitais e 
vitalizantes; desenvolver um sentido mais apurado da 
fidelidade na relação humana; lembrarmo-nos mais de 
Deus, quando nos perdemos. Temos muito a aprender 
e a viver. E tanto para dar. Corremos o risco, com a 
vida que hoje levamos e com o que, social, cultural e 
economicamente, nos é oferecido, de perder a noção 
dos limites e a pureza das intenções e da vontade. 
Precisamos de recapitular tudo n’Aquele que nos deu 
(nos dá) a vida. Precisamos de colocar Deus e o Seu 
amor como a única referência exacta para o nosso 
viver. Precisamos de nos encontrar muito mais vezes 
com Ele e de Lhe perguntar: “é isto?”. Rezemos, en-
tão: “Senhor, Tu vais mostrando, de muitas formas e 
por muitos irmãos, a mim e a quem me rodeia, que, na 
verdade, sou bom de coração e capaz. Tu confirmas-
me o meu caminho muitas vezes. E eu sinto que há 
muitas situações, na minha vida, que me afastam de 
Ti. Senhor, não quero deixar de caminhar e de fazer 
um esforço de fidelidade, em especial, a esse amor 
que Tu és e colocaste em mim. Quero responder com 
a fé e com o meu amor, amando-Te a Ti e entregando-
me, por amor, à Igreja, aos irmãos. Amen.”

Pe. João Paulo Vaz

Oração Comunitária de Intercessão
Alguns membros da comunidade de Pombal reuniram, 
no domingo passado, o primeiro do mês, para rezar pe-
los irmãos mais carenciados ou que, por alguma razão, 
necessitam do apoio das orações de todos nós. E num 
clima de reflexão, orientado pelo estagiário Pedro 
Simões, os presentes fizeram orações e rezaram hinos 
que nos remetem à justiça divina. Há duas semanas e 
meia, iniciámos o período da Quaresma. A Quaresma 
é sempre um tempo de caminhada, de abrirmos hori-
zontes, de criar expectativas; de abrir o coração ao 
que Deus quer para nós e de nós. Quem se dispõe a 

fazer uma caminhada deve pensar no que vai levar na 
viagem, Ninguém pode pensar em viajar carregando a 
casa às costas. Para uma viagem, leva-se o essencial 
e, por vezes, é preciso deixar para trás coisas menos 
importantes, que até podem parecer imprescindíveis. 
Fazer este caminho é, antes de mais, ter coragem de 
perder as seguranças, para correr o risco de se jogar 
na aventura de seguir o projecto divino, de dar um salto 
no escuro. Que estes momentos de oração sejam sem-
pre uma oportunidade para iniciar ou reiniciar a nossa 
caminhada rumo à Páscoa da Ressurreição, a nossa 
nova Terra Prometida. Esta mensagem acompanhou 
os presentes na oração de intercessão de domingo 
passado.
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Encontros da Visita Pastoral
Os Ministros Extraordinários da Palavra, o Grupo de 
Leitores, os Grupos Corais, o Movimento dos Cursos 
de Cristandade, o Caminho Neocatecumenal, o Grupo 

de Acompanhamento Vocacional e os Catequistas reu-
niram com o Bispo (em dias diferentes) e todos trans-
mitiram o ardor que colocam nas suas acções, sempre 
que servem o Senhor e a comunidade, nas mais varia-
das tarefas que assumem. Entre os vários momentos 
e intervenções, registam-se as que se seguem. Os 
Ministros Extraordinários manifestaram a sua dispo-
nibilidade para continuar a colaborar com o Pároco: 
“Também nós, como fiéis leigos, com efeito, por força 
da nossa condição baptismal e da nossa vocação es-
pecífica, somos chamados para a missão salvífica da 
Igreja no mundo e no caso concreto, nas comunidades 
locais da paróquia de Pombal”, disse o porta-voz, Vitor 
Lopes. Por seu lado, o Grupo de Leitores deu a co-

nhecer, através do seu responsável, Leonel Gameiro, 
que reúne, todos os meses, com o seu Pároco, para 
aperfeiçoar o trabalho que desenvolve e, mais impor-
tante que tudo, para cada leitor preparar previamente 
a leitura que vai proferir no ambão. Um gesto muito 
positivo, que o Sr. Bispo registou com bom grado, por 
considerar a preparação como algo fundamental na 
proclamação da Palavra de Deus. Os Catequistas tam-
bém disseram de sua justiça e cada um dos respon-
sáveis dos sectores - Isabel Goucha, Vitor Gonçalves 
e Graciosa Gonçalves - abordou um pouco o trabalho 
que desenvolvem e as festas que promovem com os 

catequizandos de cada ano, dando notícia também dos 
números relativos a cada Sector. As dificuldades são 
muitas e acreditam que a catequese de adultos possa 
ajudar a melhorar a participação das crianças e dos 
jovens nas celebrações da Eucaristia dominical.

Visita Pastoral do Bispo
Uma semana e meia depois de nos despedirmos do 
nosso Bispo, ainda sentimos e recordamos algumas 
das mensagens que ele nos deixou e a passagem por 
alguns dos lugares e instituições sociais do Concelho. 
A manhã de sexta-feira, do passado dia 20, começou 
cedo, com um encontro com os representantes da Cer-
cipom, APEPI, APRAP e Centro de Alzheimer. Depois 

de ouvir atentamente as exposições e o trabalho que 
cada uma desenvolve e de deixar a sua mensagem, 
o Sr. Bispo passou pelos locais e valências e foi nes-
tes espaços que pode comprovar as sua ideia de que 
Pombal é muito solidário com os mais vulneráveis e 
necessitados. A visita continuou durante a tarde com 
a passagem pela Casa da Criança e Lar Rainha Santa 
Isabel, da Santa Casa da Misericórdia. Os dias termi-
naram sempre com reuniões entre D. Virgílio e os vá-
rios grupos e movimentos da Paróquia. Na quinta-feira, 
André Alves, responsável pela formação de adultos, 
lembrou que hoje, mais do que nunca, a catequese de 
adultos é uma preocupação e até mesmo uma prio-
ridade absoluta. A prova desta mais valia é, em seu 
entender, o entusiasmo crescente que envolve esta 
área e também a significativa quantidade de propostas 
e ofertas formativas que, hoje, Pombal já disponibiliza, 

bem como os frutos de conversão e comunhão que se 
tem registado a nível comunitário. A principal novidade 
do Plano Pastoral é a Catequese de Adultos de Inspi-
ração Catecumenal. Um projecto que exige um corpo 
bem qualificado de animadores, que possa transmitir, 
aos respectivos destinatários, toda a riqueza e con-
teúdo desta proposta. O grupo de animadores conta 
com 24 elementos, das mais variadas idades. A me-
todologia utilizada é, em tudo, semelhante à que será 
proposta aos destinatários. Em síntese, com todas as 
possibilidades e desafios que a Catequese de Adultos 
têm suscitado, ainda falta percorrer um longo caminho, 
mas foi dada a certeza ao Sr. Bispo de que a Paróquia 
de Pombal quer estar à altura de mais este grande de-
safio e lhe vai responder.
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Sr. Bispo na Sede dos Escuteiros
Os Escuteiros do Agrupamento 674 Pombal recebe-
ram, na sua sede, a visita de D. Virgílio Antunes. Foi 
uma honra 
para todo o 
efectivo rece-
ber tão impor-
tante e agra-
dável visita, 
momento que 
ficou assina-
lado numa placa de madeira, colocada à entrada da 
Sede. Durante o tempo da visita, foi possível ao Sr. Bis-
po conhecer as instalações e assistir a um pouco do que 

se faz quando se está em actividade, tal como a forma-
tura, o hastear das bandeiras, a oração e os cânticos 
escutistas. Houve ainda tempo para deixar uma men-
sagem a todos os Escuteiros e Dirigentes presentes, 

mensagem 
essa de 
a g r a d e c i -
mento e de 
incentivo a 
continuar o 
trabalho de-
senvolvido.

Sandra Carlos

Promessas 
dos 
Escuteiros
A comunidade de 
Pombal assistiu, 
em ambiente de 
festa, às promes-
sas dos escutei-
ros do Agrupamento 674 de Pombal. A cerimónia rea-
lizou-se durante a Eucaristia de sábado passado e foi 
presidida pelo Pe. João Paulo. A celebração encerrou 

o dia em que os escuteiros 
comemoraram o dia do fun-
dador do escutismo – Baden 
Powell. Obedecer, obedecer, 
obedecer foram palavras ou-
vidas, durante o cerimonial de 
investidura, da boca de nove 
novos lobitos. Dez explora-
dores, dez pioneiros e seis 
caminheiros fizeram também 
a sua investidura. Durante a 
homilia desta celebração, o 
Pe. João Paulo lembrou o pe-

ríodo que estamos a viver: Quaresma. As leituras do 
dia lembravam essa obediência a Deus que nunca nos 
engana. “Escutai-o”, sublinhou. A escuta atenta daquilo 
que Deus nos diz e nos pede 
pode ajudar qualquer um a 
escolher o caminho certo 
para a sua vida. Ele deixa-
nos os sinais, basta acolher 
e aprender a interpretar. E 
porque devemos e para quê 
devemos escutar? E como 
e quando sabemos que Ele 
está a comunicar connosco? 
A resposta é simples: “o ca-
minho é o da fé”. Só quem 
se dispõe a escutar é que 
percebe.

Escuteiros solidários
Respondendo ao desafio lançado pela Secretaria In-
ternacional do CNE (“No dia de B-P, sê Mensageiro da 
Paz”), os Lobitos do Agrupamento 674 Pombal, come-
moraram o dia de Baden-Powell, fundador do escutis-
mo, promovendo e realizando a boa ação. Foi proposto 
a todos eles que escolhessem um brinquedo seu para 
oferecer a uma criança de uma instituição. O resulta-
do foi muito positivo. 
Juntaram uma série 
de brinquedos, que, 
depois, foram en-
tregues, em mão, 
pelos guias dos 
bandos da Alcateia, 
no Centro de Acolhi-
mento Temporário e 
Infantil de Pombal. 
Foi muito bom ver, por um lado, o entusiasmo dos Lo-
bitos nesta ação de solidariedade e, por outro, o olhar 
terno e agradecido das crianças que receberam aque-
les brinquedos.

Sandra Carlos

Via-Sacra no Casal Fernão João
O Centro de Catequese do Casal Fernão João vai re-
alizar, no próximo dia 21 de Março, pelas 21h00, no 
átrio da Capela, uma Via-Sacra e Procissão de Velas, 
destinada às crianças e jovens da Catequese e a todas 
as pessoas que se queiram juntar. As velas poderão 
ser compradas junto da Comissão da Capela. No final 
e porque nos encontramos a viver um período quares-
mal, iremos ter uma reflexão sobre a quaresma e exe-
cutar o gesto simbólico da “Queima do Pecado”, com o 
tema “O que é a Quaresma”. A quaresma é um tempo 
litúrgico de conversão, que a Igreja propõe para nos 
preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo para 
nos arrependermos dos nossos pecados e de mudar-
mos algo de nós, para sermos melhores e podermos 
viver mais próximos de Cristo.

Teresa Escalhorda



8 de Março de 2015
Domingo III da Quaresma
Primeira leitura (Ex. 20, 1-3.7-8.12-17 - Forma breve)
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: 
«Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, 
dessa casa de escravidão. Não terás outros deuses 
perante Mim. Não invocarás em vão o nome do Senhor 
teu Deus, porque o Senhor não deixa sem castigo aquele 
que invoca o seu nome em vão. Lembrar-te-ás do dia 
de sábado, para o santificares. Honra pai e mãe, a fim 
de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu 
Deus te vai dar. Não matarás. Não cometerás adultério. 
Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o 
teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 
desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo nem 
a sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma 
que lhe pertença».

Comentário
Na continuação das passagens especialmente significativas 
da história da salvação, lemos hoje a história de Moisés, o 
condutor do povo de Deus através do deserto, e aquele por 
meio de quem o Senhor deu a Lei que há-de orientar para 
Si os passos do seu povo. Moisés é, assim, uma figura 
de Jesus, o verdadeiro Pastor do Povo de Deus, como no 
Tempo da Páscoa O iremos contemplar.

Segunda leitura (1 Cor. 1, 22-25)
Irmãos: Os judeus pedem milagres e os gregos procuram 
a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo cruficado, 
escândalo para os judeus e loucura para os gentios; 
mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como 
gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é 
loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é 
fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.

Comentário
O mistério de Cristo crucificado, embora pareça um 
escândalo, é, no entanto, a manifestação da sabedoria 
de Deus, que assim, na aparente fraqueza do Crucificado, 
revela o poder salvador da sua graça.

Leitura do Evangelho (Jo. 2, 13-25)
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a 
Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de 
ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. 
Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do 
templo, com as ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro 
dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que 
vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa 
de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaram-
se do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua 
casa». Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-
Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 08.Mar | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (15h00)

:: 08.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)

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

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

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

:: 12.Mar | Cartório Paroquial - Reunião do Conselho 
Económico Paroquial (21h00)

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

:: 14.Mar | Salão Paroquial - Preparação da Festa do 
Perdão para o 3º ano (10h30)

:: 14.Mar | Igreja do Cardal - Confissões para o 7º, 8º e 
9º anos (11h30)

:: 14.Mar | Salão Paroquial - Encontro dos Animadores 
da Catequese de Adultos (17h00)

:: 14.Mar | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 14.Mar | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
dos Baptismos (19h00)

:: 14.Mar | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h30)

:: 15.Mar | Igreja do Cardal - 2º Escrutínio dos 
Catecúmenos (21h30)

:: 15.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)

e
         Luz

Esperança
8 Março 2015

modo?». Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo e 
em três dias o levantarei». Disseram os judeus: «Foram 
precisos quarenta e seis anos para se construir este templo 
e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava 
do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou 
dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e 
acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto 
Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, 
muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu 
nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia 
a todos e não precisava de que Lhe dessem informações 
sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem.

Comentário
O templo arrasado e levantado em três dias é figura 
da Morte e da Ressurreição de Jesus. É Ele o templo 
verdadeiro. Destruído pelos homens, que Lhe deram a 
morte, Deus O levantou, mais glorioso do que antes, ao 
ressuscitá-l’O de entre os mortos.


