
Lectio Divina Quaresmal
Participe no momento comunitário de Lectio Divina

do Tempo da Quaresma

Igreja do Cardal, Domingos, 17h00

A caminho de uma vida 
sempre nova
Durante todo o Tempo da Quares-
ma (durante todo o tempo da 
nossa vida e se “teimamos” em 
acreditar num Deus que nos ama 
e que tanto desconhecemos), 
vamos sendo continuamente “assediados” com essa 
ideia de uma vida nova que Deus nos quer comuni-
car. Deus até enviou o Seu próprio Filho ao mundo, 
para que isso pudesse acontecer. N’Ele, o Filho muito 
amado, temos essa vida nova tão desejada. Dese-
jada por Deus, sim. Mas, desejada por nós? Deus é 
bom, Deus é amor e só porque reconhecemos esta 
verdade é que Ele é Deus para nós, Aquele que tudo 
fez e que está acima de tudo. Para nós, é o único 
que tudo pode, porque tudo e em tudo ama. Se é as-
sim, o que Ele tem para nós é efectivo e real. E po-
demos desejar, claramente, o que Ele tem para nós. 
Em primeiro lugar, se Deus é amor e porque o amor, 
para o ser, se partilha e prolonga para além do seu 
autor ou protagonista, então Deus, que só pode amar, 
só o pode fazer (só pode ser, tem a Sua essência) 
prolongando-Se. E em quem é que Ele Se prolonga 
particular e especialmente? Claro, naqueles que fez 
capazes de amar também: nós. Nisto reside a imagem 
e semelhança... Em segundo lugar, porque nos traria 
Deus à existência (sim, porque não fomos nós...) para 
nos deixar abandonados à morte? Se Deus é Deus 
porque ama, nunca poderia fazer uma coisa dessas: 
dar-nos vida, só para, depois, nos deixar a morte. Não 
faz sentido. Deus cria, Deus dá vida, segundo a Sua 
essência. Será para sempre, então. Deus ama-nos 
para a vida, recria-nos em cada momento em que nos 
esquecemos de viver, acolhe-nos nos momentos das 
nossas “mortes”, do meio do nosso pecado, para o 
anular, pela misericórdia e perdão, e nos devolver à 
vida. Deus faz-nos vivos. Em terceiro lugar, para que é 
que Deus nos cria? Simples: para (a) Sua glória. Deus 
é, desde sempre e para sempre, independentemente 
de nós. Mas, só nós (a natureza humana) é que o sa-
bemos. Então, Deus é, porque é relação connosco. E 
é assim eternamente (“Antes de te haver formado no 
ventre materno, Eu já te conhecia” - Jer. 1, 5; “Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” - 
Jo. 10, 10). O antes, o agora e o depois de Deus é 
a Sua glória. Para quem é essa glória? Para aqueles 
que Ele ama. “Tanto amou Deus o mundo, que lhe en-
tregou o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que 
nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna” (Jo. 3, 
16). É por aqui o nosso autêntico desejo. Façamo-nos 
a caminho de uma vidda sempre nova.

Pe. João Paulo Vaz

Festa da Reconciliação
A preparação para a minha reconciliação com Cristo 
é um momento de festa e alegria. E foi o que acon-
teceu, no sábado passado, na Paróquia de Pombal. 
Um grupo de 138 crianças iniciaram a sua preparação 
próxima para a grande festa da Primeira Comunhão. 

Isabel Jorge orientou este encontro de preparação para 
a Festa do Perdão e ensinou, aos meninos e meninas, 
cinco passos que podem e devem seguir, para a sua 
reconciliação com Cristo. Exame de consciência: em 
silêncio, na Igreja, antes de se confessarem, devem 
pensar em tudo o que tem feito de bom e de mau. Ar-
rependimento: sinto pena de ter feito mal a alguém ou 
ter cometido erros. Promessa da emenda: as crianças 
prometem que vão esforçar-se para não repetir os 
mesmos erros. Confessar o mal que se fez: antes de 
se aproximar do confessor, a criança reza a confissão 
e admite tudo o que a atormenta. Penitência: escuta a 
penitência que o confessor lhe estabelece reza o acto 
de contrição. Recebe, então, o perdão, pela absolvição. 
Esta preparação e reconciliação são importantes para 
as crianças que vão fazer a Primeira Comunhão, no 
próximo dia 3 de Maio às 15h00 no Expocentro. É o 
encontro perfeito com Cristo que se está a preparar.
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GAV prepara Encontro Vocacional
No passado dia 14 de Março, sábado, pelas 21:30h, 
reuniu, no Centro Paroquial, o Grupo de Acompanha-
mento Vocacional (GAV), a fim de preparar um Encontro 
Vocacional, em Pombal. Este pequeno encontro voca-
cional pretende ser mais uma acção de sensibilização 
vocacional, para além das habituais e oficiais (Semana 
dos Seminários e Semana de Oração pelas Vocações), 
de modo que as comunidades cristãs sintam, efectiva 
e afectivamente, a importância das vocações, sobretu-
do de especial consagração, tais como as sacerdotais. 
Este encontro pretende reunir, não só os actuais pré-
seminaristas da Paróquia que frequentam o Projecto 
Vocacional Sacerdotal da nossa Diocese, mas também 
os antigos pré-seminaristas da mesma, muitos deles 
já casados e com a sua família constituída. Para além 
disso, este encontro será aberto a todos os jovens 
que sintam real-
mente curiosidade 
em saber o que 
Deus espera de-
les: como padres, 
como religiosos, 
casados... Haverá 
espaço para vá-
rios testemunhos 
de quem passou, 
passa ou pretende 
passar por esta 
experiência em 
Projecto Vocacional Sacerdotal e também para o diá-
logo e partilha fraternos. Contamos com todos, jovens 
e pais, independentemente de virem ou não a fazer 
esta experiência vocacional. Que todos se recordem 
destas palavras profundas que São João Paulo II dei-
xou aos jovens: “Deus não tira nada, mas dá tudo”. O 
porquê de tudo isto? Bem sabemos que a nossa Igreja, 
na velha Europa, e concretamente em Portugal, tem 
passado por algumas dificuldades, no que diz respeito 
ao número de sacerdotes que são ordenados: existe 
um grande desequilíbrio entre o número de sacerdotes 
que vão falecendo e o número dos que são ordena-
dos. Muitos factores são preponderantes para que o 
cenário seja assim, mas não é só devido à diminuição 
da taxa de natalidade. Provavelmente, um dos grandes 
factores será a crise da família, principal célula base da 
sociedade, progressivamente ameaçada pelo divórcio, 
pelas uniões pré-matrimoniais, uniões homossexuais, 
etc. Uma coisa é certa: neste emaranhado de situa-
ções complexas da nossa sociedade hedonista, relati-
vista e individualista, típica da post post-modernidade 
(expressão de Gilles Lipovetsky no seu livro “A Era do 
Vazio”), sem bons pais, não podemos ter bons filhos 
e, sem bons filhos, não poderemos ter bons homens e 
boas mulheres que se sintam chamados a viver a sua 
vida na radical entrega aos outros, no despojamento 
de si e na gratuidade, seja como casados, seja como 
religiosos, seja como sacerdotes. Que o bom Deus 
desperte no coração dos jovens desta Paróquia a se-
mente da vocação à consagração da sua vida.

“Dar espaço” ao amor de Deus
O Papa afirmou, no passado dia 16, que a fé implica 
“dar espaço” ao amor e ao poder de Deus. “A fé é dar 
espaço a este amor de Deus; é dar espaço ao Seu 
poder, ao poder de alguém que ama, que está apaixo-
nado por mim e que deseja alegrar-se comigo. Esta é 
a fé. Isto é crer: dar espaço ao Senhor para que venha 
e me mude”, disse, na homilia da Missa a que presidiu 
na Capela da Casa de Santa Marta. Francisco falou 
da humanidade como o “sonho” de Deus, que quer 
encontrar-se com todos. “Já pensaram nisso? O Se-
nhor sonha comigo, pensa em mim! Eu estou na men-
te, no coração do Senhor, o Senhor é capaz de mudar 
a minha vida”, acrescentou. O Papa declarou que ne-
nhum teólogo pode explicar esta realidade, porque ela 
é inexplicável. “Apenas podemos pensar nisto, sentir e 
chorar, de alegria. O Senhor pode mudar-nos. ‘E o que 
devo fazer?’. Acreditar”, assinalou.

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

Via Sacra da Estrada em Fátima
A Capela da Estrada promoveu, no passado domingo, 
uma Via Sacra em Fátima. Um grupo de 50 fiéis per-
correu os passos de Cristo até ao Calvário, em Fáti-
ma, na Via Sacra dos Valinhos, até à capela manda-
da construir pelos Húngaros (o Calvário Húngaro). O 

momento foi considerado muito importante, quer pelo 
espaço que envolve toda aquela zona, onde existe um 
contacto permanente com a natureza, como pela me-
ditação que foi possível fazer. No regresso a casa, os 
participantes sentiam-se mais ricos interiormente.

Capela da Estrada
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Terço Jovem nos Vicentes
Os catequistas 
e catequizandos 
da Capela dos 
Vicentes promo-
veram, no pas-
sado domingo, 
um Terço Jovem, 
antes da celebra-
ção da Eucaris-
tia. O Terço contou com a participação dos cerca de 50 
jovens que compõem os 10 anos de Catequese dos Vi-
centes e foi interessante ver a face os mais pequenos, 
que não esconderam alguma admiração por ouvirem a 
oração a Nossa Senhora 10 vezes seguidas, em cada 
mistério. Mas, também eles já sabiam rezar e juntaram 
a sua voz à voz dos mais velhos, habituados a rezar o 
Terço (pelo menos na altura da Quresma). A iniciativa 
partiu do Centro de Catequese, mas foi orientado pe-
las catequistas do 1º e do 3º anos, Maria e Conceição, 
respectivamente. A determinada altura, a comunidade 
foi juntando a sua voz à dos mais pequenos e jovens e 
rezou em conjunto as orações que Nossa Senhora de 
Fátima nos pediu tanto para rezar ao seu Filho muito 
amado, Jesus Cristo.

Gilberto Neves

Preparação dos Catecúmenos
Os três novos catecúmenos da Paróquia de Pombal 
continuam a sua preparação para receber os Sacra-
mentos da Iniciação Cristã, na Vigília Pascal. Depois 
de, no ano passado, termos acolhido, como comunida-
de, uma jovem ao Baptismo, Confirmação e Eucaristia, 
na Vigília Pascal, temos motivos de maior alegria, por-
que, neste ano, vamos três: Emanuel, Nancy e Márcia. 

O segundo escrutínio realizou-se no domingo passado, 
perante a assembleia presente na celebração da Euca-
ristia. O Pe. João Paulo dirigiu-lhes algumas palavras 
e sublinhou a afirmação de sua fé como um dos mo-
mentos mais importantes para a vida da Igreja. Aliás, 
a Igreja precisa de momentos bons como este. O sa-
cerdote escolheu, propositadamente, a leitura do cego 
a quem Jesus devolve a visão, a um sábado. Também 
estes novos irmãos na fé estiveram sem visão, durante 

muito tempo, e agora con-
seguiram ver a luz da sal-
vação, pedindo o Baptismo. 
Na homilia, o Pe. João Pau-
lo aproveitou para recordar 
algumas palavras do nosso 
Papa Francisco a propósi-
to da Quaresma. Trata-se 
“de um tempo de renova-
ção para a Igreja, para as 
comunidades e fiéis, é so-
bretudo um ‘tempo favorá-
vel’ de graça. Na mesma 
mensagem, o Santo Padre 
afirma que, 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 esta porta aberta.

Via Sacra no Cardal
O Grupo de Leitores da Paróquia de Pombal promove, 
durante o Tempo da Quaresma, todos os domingos de 
manhã, na Igreja do Cardal, a oração da Via Sacra. A 
oração, com o trajecto seguido por Cristo até ao Calvá-
rio, tem hora marcada para as 09h30, para quem ma-
nifestar o desejo de participar. A Via Sacra é o percurso 
seguido por Jesus, carregando a cruz, desde o Pretório 
até ao Calvário. Está dividida em 14 Estações. Nela, 

os fiéis são convidados a meditar no percurso que Je-
sus fez a carregar a cruz, desde que Pilatos ordenou 
a sua condenação até ao monte onde foi pregado na 
cruz, meditando simultaneamente na Sua Paixão. O 
número de passos dessa caminhada foi sendo defini-
do durante muitos séculos e chegou à forma actual, 
como nós o conhecemos, no século XVI. O Papa João 
Paulo II introduziu a mudança de algumas cenas desse 
percurso por quadros narrados pelos evangelistas. A 
nova configuração ainda não se tornou geral. O exer-
cício da Via Sacra tem sido muito recomendado pelos 
Papas, pois ocasiona momentos de metição da Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Sua própria dor 
para nos salvar.

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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Primeira leitura (Jer. 31, 31-34)
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa 
de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será 
como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que 
os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto, aliança 
que eles violaram, embora Eu tivesse domínio sobre eles, 
diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a 
casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de imprimir 
a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu 
coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já 
não terão de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada 
um a seu irmão: «Aprendei a conhecer o Senhor». Todos 
eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz 
o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais 
recordarei as suas faltas.

Segunda leitura (Hebr. 5, 7-9)
Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas, Àquele que O podia 
livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. 
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento 
e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se para todos os 
que Lhe obedecem causa de salvação eterna.

Leitura do Evangelho (Jo. 12, 20-33)
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a 
Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com 
Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a 
André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus 
respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do homem 
vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o 
grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se 
morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, 
e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á 
para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me 
siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha 
alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me 
desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta 
hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma 
voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». 
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um 
trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». 
Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se 
fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este 
mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser 
expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for elevado 
da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para 
indicar de que morte ia morrer.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 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)

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

:: 25.Mar | Ponte da Assamaça - Confissões (19h30)

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

:: 26.Mar | Igreja do Cardal - Eucaristia de Acção de 
Graças pelos 20 anos de Sacerdócio do Pe. João Paulo 
Vaz (19h30)

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

:: 27.Mar | Santorum - Confissões (19h30)

:: 27.Mar | Igreja do Cardal - Confissões para toda a 
Comunidade (21h00)

:: 28.Mar | Salão Paroquial - Recolecção Quaresmal 
Arciprestal para os Ministros Extraordinários (09h00-
13h00)

:: 28.Mar | Pinheirinho - Confissões (14h00)

:: 28.Mar | Redondos - Confissões (15h00)

:: 28.Mar | Estrada - Confissões (16h00)

:: 28.Mar | Casal Fernão João - Confissões (17h00)

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

:: 28.Mar | Charneca - Confissões (18h00)

:: 28.Mar | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (21h00)

:: 29.Mar | IOgreja Matriz - Bênção e Procissão dos 
Ramos até à Igreja do Cardal (10h00)

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

:: 29-31.Mar | Encontro anual do Grupo de Acólitos
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Comentário
Só morrendo é que a semente dá origem a uma vida 
nova. Também para Jesus a morte é semente de uma 
vida maravilhosamente nova e fecunda. Graças à Sua 
morte redentora, os benefícios da salvação são, com 
efeito, comunicados a todos os homens. A Sua morte é 
a conclusão da Sua missão é, por isso, a hora da Sua 
glorificação. Aceitando voluntariamente a morte, em filial e 
amorosa obediência ao Pai e aos Seus planos de salvação, 
Jesus «deu-nos a vida imortal».


