
Lectio Divina Quaresmal
Participe no momento comunitário de 
Lectio Divina do Tempo da Quaresma

Igreja do Cardal
Domingos, 17h00

Mensagem do Papa 
para a Quaresma
Tempo de renovação para a 
Igreja, para as comunidades e 
para fiéis, é sobretudo um «tem-
po favorável» de graça (cf. 2 Cor 
6, 2). Deus nada nos pede, que 
antes não no-lo tenha dado. Ele não nos olha com 
indiferença; pelo contrário, tem a peito cada um de 
nós, conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à 
nossa procura, quando O deixamos. Interessa-Se 
por cada um de nós; o Seu amor impede-Lhe de 
ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. 
Coisa diversa se passa connosco! Quando esta-
mos bem e comodamente instalados, esquecemo-
nos certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o 
faz!), não nos interessam os seus problemas, nem 
as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o 
nosso coração cai na indiferença: encontrando-me 
relativamente bem e confortável, esqueço-me dos 
que não estão bem! Hoje, esta atitude egoísta de 
indiferença atingiu uma dimensão mundial tal que 
podemos falar de uma globalização da indiferença. 
Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, 
como cristãos, de enfrentar. Quando o povo de 
Deus se converte ao seu amor, encontra resposta 
para as questões que a história continuamente nos 
coloca. E um dos desafios mais urgentes, sobre o 
qual me quero deter nesta Mensagem, é o da glo-
balização da indiferença. Dado que a indiferença 
para com o próximo é uma tentação real também 
para nós, cristãos, temos necessidade de ouvir, o 
brado dos profetas que levantam a voz para nos 
despertar. A Deus não Lhe é indiferente o mundo, 
mas ama-o até ao ponto de entregar o seu Filho 
pela salvação de todo o homem. Na encarnação, 
na vida terrena, na morte e ressurreição do Filho 
de Deus, abre-se definitivamente a porta entre 
Deus e o homem, entre o Céu e a terra. E a Igreja 
é como a mão que mantém aberta esta porta. O 
mundo, porém, tende a fechar-se em si mesmo e a 
fechar a referida porta através da qual Deus entra 
no mundo e o mundo n’Ele. Sendo assim, a mão, 
que é a Igreja, não deve jamais surpreender-se, se 
se vir rejeitada, esmagada e ferida. Por isso, o povo 
de Deus tem necessidade de renovação, para não 
cair na indiferença nem se fechar em si mesmo.

Novahumanitas em Pombal
Terminou, no passado Domingo, a primeira Sessão 
Novahumanitas na Paróquia de Pombal: a sessão 
“Descobre-te a ti mesmo”.  Foram quatro dias intensos 
de reflexão e escuta interior, divididos em dois fins de 
semana, em que cada um dos 14 participantes pôde 
conhecer a fundo a sua  própria essência, os meca-
nismos internos do seu funcionamento e a enorme 
riqueza interior que Deus depositou em cada um. A 
formadora Maria Angeles de los Rios, já conhecida da 
comunidade de Pombal pela sua participação nas Con-
ferências Quaresmais de 2014, é profunda conhece-

dora da psicopedagogia do crescimento. Mediante os 
vários pontos de análise propostos, cada um dos par-
ticipantes foi conduzido, através de uma inesquecível 
viagem ao fundo da sua personalidade, com um mé-
todo simples e indutivo que parte da vida quotidiana e 
a ela conduz, onde o crescimento humano e espiritual 
de cada um vai abrindo novos horizontes de vida, paz e 
plenitude. A grande sintonia de todos os participantes,  
a  estreita comunhão humana e espiritual vivida bem 
como  o elevado grau de satisfação obtido ao final da 
sessão deixaram a certeza de que este será apenas 
o primeiro passo, de muitos outros, a serem dados na 
nossa Paróquia, na busca de um crescimento humano 
e espiritual  mais consistente e equilibrado e na  busca 
da verdadeira felicidade e paz interior. Mais informa-
ções em www.novahumanitas.org.

André Alves
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Reunião dos leitores
Os leitores da Paróquia de Pombal reuniram, no sá-
bado passado, para continuarem a sua formação com 
o Pe. João Paulo Vaz. Neste encontro foi abordado o 
tema do desafio do conhecimento, do nosso Plano Pas-

toral Paroquial para este ano, e a sua fundamentação, 
baseada no “Evangelli Gaudium”, do Papa Francisco. 
Um anúncio renovado proporciona aos crentes, uma 
nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. 
Na realidade, e continuando a parafrasear o Papa, o 
seu centro e a sua essência são sempre o mesmo: o 
Deus que manifestou o seu amor em Cristo morto e 
ressuscitado. Ele é sempre jovem, e fonte de constante 
novidade. Quando se assume um objectivo pastoral e 
um estilo missionário, o anúncio concentra-se no es-
sencial, no que é mais belo, importante, atraente e, ao 
mesmo tempo, necessário. A maioria do povo de Deus 
é constituída por leigos. Cresceu a consciência da 
identidade e da missão dos leigos na Igreja. Apesar de 
se notar uma maior participação de muitos nos minis-
térios laicais, este compromisso não se reflecte na pe-
netração dos valores cristãos no mundo social, político 
e económico; limita-se muitas vezes às tarefas no seio 
da Igreja. A formação dos leigos e a evangelização das 
categorias profissionais e intelectuais constituem um 
importante desafio pastoral.

Lobitos em Abiúl
Abiul foi o local que o Agrupamento de Escuteiros 674 
Pombal escolheu para mais uma actividade com os 
seus Lobitos. No passado fim-de-semana, 24 Lobitos 
tiveram a oportunidade de conhecer, aqui tão perto, um 
local tão rico em património cultural. A manhã de sá-
bado ficou marcada pela visita ao Lar Otília Lourenço, 
onde cada criança “adoptou” um idoso, com o intuito de 
formarem equipas de 2 elementos para jogar a “Quem 
Sabe, Sabe”. Foi um momento de muita alegria não só 
para os idosos, mas também para as nossas crianças. 
À tarde e através de um jogo de vila, os Lobitos pude-
ram conhecer um pouco da história daquela localida-
de e ainda entrar na mais antiga Praça de Touros de 
Portugal. A população foi muito acolhedora e a Junta 

de Freguesia incansável, que proporcionou todas as 
condições para o acantonamento e o desenvolvimento 
de toda a actividade.

Sandra Carlos

Via Sacra nos Vicentes
O Centro de Catequese dos Vicentes vai realizar, no 
próximo domingo, dia 22 de Março, uma Via Sacra, 
preparada pelos jovens. Terá início às 15h00, junto à 
Capela, num percurso ao ar livre. Pretende-se, desta 
forma, assinalar, com os mais novos e com esta forma 
de rezar, a Quaresma, pela qual percorremos os pas-
sos do Senhor, com o coração voltado para essa vida 
nova que Ele nos oferece ao entregar a Sua.

Cantar das Almas na Estrada e 
Santorum
A tradição ainda continua a ser o que era nos lugares 
da Estrada e de Santorum. O período da Quaresma é 
vivido de uma forma diferente, à qual nenhum mem-
bro desta comunidade é indiferente. Há cinco anos, foi 
criado um grupo, que, actualmente, conta com a par-
ticipação de 16 elementos do lugar da Estrada e San-
torum. O grupo percorre, neste período da Quaresma, 
as casas do lugar da Estrada, Carrascos, Aldeia dos 
Anjos, Escoural, Santorum, Granja, Souto e Quintas, 
com o Cantar das Almas. Este ano começou a cantar 
no dia 22 de Fevereiro e conta terminar no último sá-
bado da Quaresma.

Confissões no Arciprestado
23/03/2015   20h30   Almagreira
23/03/2015   18h30   Redinha
23/03/2015   18h30   Pelariga
24/03/2015   18h00   Vila Cã
25/03/2015   18h00   Santiago de Litém
26/03/2015   18h00   Abiúl
26/03/2015   20h00   Louriçal
27/03/2015   21h00   Pombal
28/03/2015   10h00   Almoster
31/03/2015   19h30   Carriço

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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Retiro dos Crismandos e a visão dos Catequistas

Retiro dos crismandos em Quiaios
Foi na praia de Quiaios que os crismandos de Pom-
bal se despediram dos três retiros que a Paróquia 
de Pombal, com a colaboração do grupo de jovens 
“Passo a Passo” e dos missionários da Verbum Dei, 
organiza anualmente. Neste ano não foi excepção e, 
mais uma vez, os jovens “apaixonaram-se” por Cristo 
e deixaram-se “enamorar” por Ele, nesta aventura de 
dois dias que jamais irão esquecer (segundo testemu-
nho dos próprios). A celebração da Eucaristia encerrou 
o retiro e foi presidida pelo Pe. Félix, missionário da 
Família Verbum Dei. As primeiras palavras do Pe. Félix 
foram dirigidas aos 38 crismandos presentes: “Alguma 
vez assistiram a uma Eucaristia na praia?” A resposta 
foi “não”. De facto, tudo aquilo era uma novidade para 
aqueles jovens que descalços e completamente des-
providos de preconceitos cantaram e elogiaram o facto 
de serem “escolhidos” para estar ali. Depois, seguiu-se 

a mensagem mais 
importante: sendo 
jovens que vão rece-
ber o sacramento do 
Crisma, vão confir-
mar a força que rece-
beram no baptismo e 
o Espirito Santo vai 
descer sobre eles. 
Logo, é necessário 
terem força e ener-
gia para continuar a 
vida nova que aque-
le dia significa. O Pe. 
Félix comparou a 
força que os jovens 
vão receber com o 

combustível que os aviões necessitam para voar com 
500 ou 600 pessoas a bordo. Também a Igreja preci-
sa que estes jovens consigam encher o seu coração 
com força, para transportar atrás de si centenas de ou-
tros jovens e, até, adultos. Os jovens passaram o fim-
de-semana passado na Casa da Cáritas de Quiaios, 
acompanhados por quatro catequistas, nove animado-
res e dois sacerdotes.

Pediram-nos para falar sobre o 3º retiro do Crisma des-
te ano, nos dias 7 e 8 de Março, e fazer um balanço 
do mesmo. Que opinião? O que é que nós, enquanto 
catequistas, achamos? E que feedback da parte dos 
crismandos? O balanço é extremamente positivo. 
Sim, positivo.  Foi com todo o cuidado, todo o carinho, 
preocupação e com muito amor que tudo foi prepara-
do, para que estes dois dias fossem os melhores dos 
melhores. Julgo que falo em nome dos catequistas e 
catequizandos – nesse sentido e antes de mais, o nos-
so bem haja, aos animadores (Ricardo Silva, Rafaela, 
Ivo, Kevin, Ricardo Guedes, Noé, Félix e perdoem-me 
os outros de que não me lembro os nomes, mas que 
também ficaram no nosso coração) – quando digo 
que só quem lá está consegue avaliar o bom trabalho 
efectuado por esta equipa. Posso dizer que todos nós, 
catequistas do 3ª Sector, deveríamos, antes de mais, 
passar por algo muito semelhante, para vermos o que 
move, o que faz esta gente com quem trabalhamos 
mexer, o que os motiva, o que os faz felizes. Sim, por-
que só quem passa dois dias como estes junto deles, 
observando, “avaliando” e comparando com o que se 

passa na catequese, mas com os olhos do coração, 
consegue perceber, como aqueles corações vieram 
cheios, repletos de sonhos, repletos de certezas, re-
pletos de vida, vida nova, desejosa de transbordar cá 
para fora e mostrar ao mundo que acreditam em Deus 
e que quase O conseguem tratar por tu, por tão perto 
que chegaram d’Ele. É gratificante, chegar ao fim de 
dois dias de trabalho árduo e intenso, e ver a interação, 
a felicidade de 38 adolescentes, que só se conheciam 
e se relacionavam como grupos de catequese (claro, 
embora se conheçam da escola e outros se calhar nem 
se conhecessem mesmo), que se tornaram um grupo, 
unido, forte e destemido. Pedimos a todos que rezem 
por eles, para que esta não seja só mais uma ativida-
de para o Crisma, mas seja a actividade para a vida, 
que seja realmente o começar de algo novo e bonito 
que levam para a sua vida, que onde cheguem tenham 
orgulho de ser Cristãos Novos (sem cheiro a mofo). 
Aos crismandos, agradecemos os momentos maravi-
lhosos, a verdade dos seus sentimentos.

Catequistas Fernando, Helena Maximino e João Simões



15 de Março de 2015
Domingo IV da Quaresma
Primeira leitura (2 Cr. 36, 14-16.19-23)
Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo 
multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes 
abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém. 
O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem 
cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o 
povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos 
mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras 
e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver 
remédio, perante a indignação do Senhor contra o seu 
povo. (...) O rei dos caldeus deportou para Babilónia 
todos os que tinham escapado ao fio da espada; e foram 
escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o 
reino dos persas. (...) No primeiro ano do reinado de Ciro, 
rei da Pérsia, (...) o Senhor inspirou Ciro (...): «Assim fala 
Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do Céu, deu-me todos 
os reinos da terra e Ele próprio me confiou o encargo de 
Lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. 
Quem de entre vós fizer parte do seu povo ponha-se a 
caminho e que Deus esteja com ele».

Comentário
No tempo da Quaresma, a leitura do Antigo Testamento 
vai referindo os vários passos da história da salvação, 
para melhor nos fazer compreender como toda ela se 
encaminha para a Páscoa do Senhor, e como Deus salva 
os homens vindo ao encontro deles, mesmo nos caminhos 
por eles tão mal andados.

Segunda leitura (Ef. 2, 4-10)
Irmãos: Deus, que é rico em misericórdia, pela grande 
caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos 
por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com 
Cristo (...) e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez 
sentar nos Céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros 
a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para 
connosco, em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que 
fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós: 
é dom de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode 
gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados 
em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de 
antemão preparou, como caminho que devemos seguir.

Comentário
A leitura estabelece o contraste entre a situação de 
morte em que estávamos por causa das nossas faltas 
e a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. O 
Mistério Pascal que Jesus realizou passando, pela morte, 
à vida eterna, vivêmo-lo agora nós, que somos membros 
de Cristo e com Ele morremos, com Ele ressuscitámos, 
com Ele subimos para junto do Pai.

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

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

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

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

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

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

:: 19.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º Ano (21h00)

:: 20.Mar | Salão Paroquial - Formação de Acólitos 
(19h00)

:: 21.Mar | Igreja do Cardal - Festa do Perdão do 3º ano 
(10h00)

:: 22.Mar | Igreja do Cardal - 3º Escrutínio dos 
Catecúmenos (10h30)

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

:: 22.Mar | Capela dos Vicentes - Via Sacra (15h00)

:: 22.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)
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Leitura do Evangelho (Jo. 3, 14-21)
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como 
Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do 
homem será elevado, para que todo aquele que acredita 
tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que 
entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem 
que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar 
o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem 
acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já 
está condenado, porque não acreditou no nome do Filho 
Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz 
veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do 
que a luz, porque eram más as suas obras. (...) Mas quem 
pratica a verdade aproxima-se da luz (...).

Comentário
O Evangelho fala-nos da futura glorificação de Jesus 
pela Cruz e Ressurreição. É este o próprio movimento do 
Mistério Pascal, primeiro em Jesus, depois nos cristãos 
pela morte à vida, pela Cruz à glória. A Quaresma é 
também o tempo apropriado para entendermos melhor 
este caminho providencial de salvação, para depois 
celebrarmos a Páscoa com mais fé, em acção de graças a 
Deus e ao Senhor Jesus Cristo.


