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Deus toca-nos de muitas formas e 
sempre deixa marcas. É um mis-
tério insondável o do Seu amor, 
que sempre nos deixa um misto 
de pequenez e de esperança. 
Deus nos chama a experimentar 

sempre mais esse amor responsável por toda a vida. 
Deus só pode amar e, por isso, só Se pode manifestar. 
A manifestação de Deus está em toda a Sua Criação, 
mas criatura alguma, para além do homem, está ca-
paz de o perceber e acolher... e de o manifestar cons-
cientemente. Somos de tal modo queridos e amados 
por Deus que Ele nos fez instrumentos e mediação da 
Sua manifestação, do Seu amor. Por isso Cristo incar-
nou, viveu no meio de nós e Se entregou. Deus ama-
nos verdadeiramente e toca-nos o coração desde que 
nos conhece, desde toda a eternidade. Deus quer-nos, 
deseja-nos, e mostra-nos, em tudo, o quanto quer a-
braçar-nos e deixar-Se, deixar-nos estar assim... como 
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alguém que descobriu o amor a outro alguém e não 
quer, já não pode viver ou estar sem esse outro. To-
dos os momentos, ocasiões, todas as circunstâncias, 
todos os pretextos, oportunidades, todas as palavras, 
gestos, toda a criatividade, toda a capacidade, todas 
as possibilidades... todo o amor passam a ser em fun-
ção desse outro. É assim que Deus é com cada um de 
nós. Ele quer estar connosco... sempre. Por isso nos 
vai tocando, numa esperança amorosa de que perce-
bamos, nos demos conta e O toquemos também, O 
abracemos, porque O amamos. O nosso amor por Ele 
crescerá sem parar, sem medida, sem limites e, por 
vezes, sem que encontremos um nexo, uma explica-
ção, uma razão à maneira humana. E este se torna um 
desafio tremendo: passar a ler, a entender e a dizer 
unicamente com a linguagem do amor; ir para além do 
que conhecemos e sabemos explicar, superar as nos-
sas supostas seguranças e deixar que a nossa lingua-
gem seja a de Deus. Eis um bom desafio quaresmal.

ao colo, fazendo-nos sentir o conforto e o alento desse 
abraço, ao reconhecermos o grande amor de Deus. Ao 
centrar os testemunhos, o nosso pároco, salientou que 
estamos a viver, neste ano, um ano de graça, o “Ju-
bileu da Misericórdia”, no qual somos convidados a viv-

er esse grande dom de Deus, a 
misericórdia. S. Paulo descobriu 
essa misericórdia no encontro 
com Cristo. Quando nos deixam-
os cair do cavalo como S. Paulo, 
sentimo-nos impelidos a amar. O 
nosso pecado nunca nos poderá 
impedir de chegar à misericórdia 
de Deus. Terminou, dizendo: “Es-
tamos marcados por Deus e para 
Deus”. Encerrámos com chave 
de ouro, com a celebração da 
Eucaristia, dando graças a Deus 
pelos Seus dons e pela Sua 
misericórdia. Ficou cravada no 
nosso coração esta prece: “Que o 
Senhor nos ajude a ser corajosos 

e a abrir o coração a Deus e aos irmãos.”
Helena Cabral

“Que detalhe, Senhor, Tu tiveste comigo…”. Foi com 
este cântico que foram dadas as boas vindas a todos 
aqueles que chegaram para viver mais uma Ultreia do 
Movimento dos Cursos de Cristandade, que começou 
pela partilha, em grupo, de como decorreu, em cada 
um, durante o mês, a piedade, 
o estudo e a acção. Seguiu-se 
o testemunho do Ilídio, tendo 
como pano de fundo a leitura de 
S. Paulo a Timóteo (2, 12-17). 
“Como a S. Paulo, também Jesus 
Cristo me fez cair do cavalo”, afir-
mava o Ilídio, acrescentando que, 
no silêncio junto ao Sacrário, O 
sente ao seu lado. Como S. Pau-
lo, muitas vezes faço o que não 
quero, mas sei que “onde abun-
dou o pecado superabundou a 
graça”. O amor que o Senhor nos 
tem é superior às nossas faltas. 
Seguiram-se alguns pequenos 
testemunhos, que deixaram so-
bressair a importância da oração na vida e a certeza 
de que, apesar das nossas quedas, Jesus pega-nos 
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Eucaristia Verbum Dei
O Grupo de Jovens de Pombal, Passo a Passo, pro-
moveu, no fim-de-semana passado, a celebração da 
Eucaristia Verbum Dei. A celebração foi presidida pelo 

Pe. Félix e realizou-se na igreja Matriz. Na prática, esta 
foi a primeira celebração desta Quaresma e também a 
primeira dos jovens que estão a fazer os seus retiros 

Nova Comissão na Capela da Charneca
No passado dia 7, iniciou-se mais uma etapa na his-
tória da Capela da Charneca. No final da Eucaristia, 
a Comissão cessante da Capela agradeceu a todas 
as pessoas que ajudaram no cumprimento da missão 
abraçada, pois, sem esse apoio, não teria sido possí-
vel: apoio na organização das procissões, nas festas 
das sopas, na catequese, no coro adulto, no coro ju-

venil… Foi um momento com bastante emoção, pois 
foram três anos de muito esforço e dedicação. “Deixá-
mos um pouco de nós na nossa Capela”, afirmou a re-
ferida Comissão. Depois, foi chamada ao Altar a nova 
Comissão da Capela, constituída pelos três casais que 
aceitaram o desafio desta missão. O  Sr. Padre An-
gelino, que presidiu à celebração, confiou ao José, ao 
Nuno e ao Daniel as chaves da Capela; e à Sónia, à 
Rosália e à Susana, a imagem da padroeira da nossa 
Capela, para que lhes dê sabedoria e protecção. Que o 
Senhor Deus os ilumine, proteja e guie. A todos, muito 
obrigado!

A Comissão Cessante
(José, Carlos, António, Elisabete, Brigite e Paula) 

Reunião dos Leitores
Os Leitores da Paróquia de Pombal reuniram-se, no 
início do mês, com duplo objectivo: preparar o coração 
para o período da Quaresma e promover o seu encon-
tro mensal. Neste encontro, orientado pelo estagiário 
Rodolfo, os Leitores continuaram a analisar a Nota Pas-
toral do nosso Bispo, publicada no início do ano. Nesta 
reunião, foi abordado o tema da “Corresponsabilidade 
e o sentido de pertença Eclesial”. Tendo como Leitores 
alguns jovens que, neste ano, receberão o Sacramen-
to do Crisma, o tema da corresponsabilidade voltou 
a transportar os participantes para a necessidade de 
verem a Igreja como algo que lhes pertence e não ape-
nas como uma entidade a que se recorre em algumas 
ocasiões da vida, como uma instituição da qual pode 
beneficiar de ajuda espiritual. “Quem não sente a Igreja 
como a sua casa, como o seu povo, como a sua comu-
nidade de vida, sente-a como um estrangeiro, como 
uma imposição, como uma repartição, que não só o 
compromete como da qual por ventura quer libertar-
se”, escreve o nosso bispo, D. Virgílio. Para isso, a 
diocese e a paróquia ajudam os cristãos a caminhar 
no sentido de uma visão ampla da realidade da Igreja. 
A paróquia, fundada na Eucaristia, é a família de Deus, 
casa de família fraterna e acolhedora, comunidade de 
fiéis, comunidade de fé alicerçada no baptismo. É pre-
cisamente na paróquia, aberta à dimensão inter-paro-
quial ou aos dinamismos da unidade pastoral, que os 
cristãos manifestam o seu sentido de pertença eclesial 
e participar mais activamente na construção da Igreja. 
Os cristãos são chamados a dar o seu contributo para 
definir os melhores caminhos de acção pastoral. Es-
tas foram algumas das ideias que foram retidas pelos 
Leitores, durante a reunião que serviu, ainda, de moti-
vação para a preparação espiritual da Quaresma. Os 
Leitores foram convidados a abrir o seu coração neste 
período e preparar o mesmo para o “nascimento” de 
uma nova vida que ocorre em cada um de nós.

espirituais de preparação para receberem o Sacra-
mento do Crisma. Questionados sobre o seu estado 
de espírito após o retiro espiritual, os jovens presentes 
responderam que é difícil descrever, mas que é muito 
bom e que se sentem felizes. E é essa felicidade que 
o sacerdote quer que eles exteriorizem nas suas rela-
ções. O objectivo é ajudar os outros a fazerem o mes-
mo caminho de felicidade que lhes tocou o coração. E, 
como exemplo, lembrou que o grupo “Passo a Passo” 
e Família Missionária Verbum Dei fazem caminho jun-
tos. “Temos uma comunidade que te diz que estamos 
contigo”, acrescentou. E, para os mais distraídos, Deus 
está dentro de nós. Por isso, não é preciso andar à pro-
cura d’Ele por caminhos desconhecidos… basta olhar 
para o nosso interior e encontraremos a felicidade. E, 
depois de O encontrar, é necessário proclamá-l’O atra-
vés da Sua palavra e levar a felicidade aos que nos 
rodeiam. Este foi o compromisso que os jovens assu-
miram para esta Quaresma.  
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Celebração de Quarta-feira de Cinzas
Este é um tempo favorável este é um tempo de re-
denção. Unida a toda a Igreja, a Paróquia de Pombal 
celebrou, no dia 10 de Fevereiro, a habitual Celebra-
ção das Cinzas, dando assim início à Quaresma des-
te ano. A Quarta-feira de Cinzas é o primeiro dia da 
Quaresma, tempo litúrgico de conversão. Tempo de 
preparação que nos conduzirá para o grande Mistério 
Pascal. As cinzas que os cristãos recebem neste dia 
são um símbolo que nos ajuda a reflectir sobre o ca-
minho da conversão, da mudança de vida, recordando 
a fragilidade da vida humana. O sacerdote marca a 
testa ou a cabeça de cada celebrante com as cinzas. 
As cinzas utilizadas poderão ter origem nas palmas 

usadas na Procissão dos Ramos do ano anterior, que 
são queimadas depois de secas. As cinzas represen-
tam o nosso arrependimento, a nossa miséria, a nossa 
fragilidade, procurando ir ao encontro da perfeição do 
Pai. O Pe. Luis Costa, que presidiu à celebração, diri-
giu uma primeira palavra aos fiéis presentes na Igreja 
do Cardal, dizendo que a Quaresma é o caminho que 
nos conduz até à Páscoa, lembrando o que nos diz o 
salmo do dia – “Pecámos, Senhor, tende compaixão 
de nós” – propondo que reflectíssemos, ao serem im-
postas as cinzas nas nossas cabeças, com as palavras 
“lembra-te homem que és pó e ao pó hás-de voltar”. 
Através da leitura do profeta Joel, o Senhor quer-nos 
dizer que, além do aspecto exterior, é preciso, antes de 
mais, transformar o nosso interior, transformar a nossa 
vida. Joel acrescentava que o Senhor queria um jejum 
de verdade. “Que o Senhor, nesta noite, nos conceda a 
graça de reconhecermos que somos pequenos”, dizia 
o celebrante. São os aspectos interiores que o Senhor 
quer transformar. Mesmo que os outros não os vejam, 
o nosso Pai o saberá e transformará no segredo. Foi-
nos feito um desafio: luta no segredo, transforma es-
sas pequenas coisas que não estejam tão bem, que 
te tiram a paz e a alegria; centra-te no essencial, pois 
é isso que nos torna homens e mulheres novos. É as 
minhas fragilidades e pequenez que devo pôr aos pés 
do Senhor, aquelas coisas que me tiram a paz… São 
essas que são para transformar, aquelas que não me 
deixam sorrir, para que um dia possa chegar ao Ban-
quete Celeste. Antes de serem impostas as cinzas, nas 
nossas cabeças, o sacerdote fez uma oração, pedindo 
ao Senhor que abençoasse aquelas cinzas e acres-
centando “Arrepende-te e acredita no Evangelho”. “A 
Quaresma é o esforço por retirar o fermento velho e 
usar a levedura nova da Páscoa ressuscitada e ressus-
citadora, agora e sempre.”

Helena Cabral

Peregrinação a Taizé
Um grupo de pessoas da Paróquia de Pombal integrou 
a Peregrinação Diocesana a Taizé, que decorreu do dia 
6 a 14 de Fevereiro. Foi para todos uma semana de pa-
ragem da rotina, para ganhar forças e deixar-se tocar 

de novo por Deus. Poder estar estes dias com aquela 
comunidade do sul de França (Taizé) foi especial. To-
dos pudemos viver a experiência profunda da oração, 
do amor e da misericórdia de Deus, da fé e do encontro 
pessoal connosco próprios. Todos saímos mais ricos, 
com coração cheio e agradecido por esta maravilhosa 
experiência de comunhão com Deus. Taizé é um peda-

ço do céu na terra, o lugar ideal para encontrar o nosso 
lugar no projecto de Deus, para encontrar quem somos 
verdadeiramente. Esta peregrinação a Taizé foi exac-
tamente o que precisava, antes de receber o Crisma. 
Agora sim, sei que estou pronta para realizar esta nova 
etapa da minha vida com Deus.

Inês Santos

Testemunho 
(David Silva)

Esta semana 
em Taizé foi 
uma semana 
de muita vivên-
cia de fé, nos 
momento de 
oração profun-
da com Deus. E para saber o que realmente Deus quer 
de mim e de cada um de nós.
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Primeira leitura (Gen. 15, 5-12.17-18)
Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa e disse-
lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes 
contar». E acrescentou: «Assim será a tua descendência». 
Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como 
justiça. Disse-lhe Deus: «Eu sou o Senhor que te mandou 
sair de Ur dos caldeus, para te dar a posse desta terra». 
Abraão perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que 
a vou possuir?». O Senhor respondeu-lhe: «Toma uma 
vitela de três anos, uma cabra de três anos e um carneiro 
de três anos, uma rola e um pombinho». Abraão foi buscar 
todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade 
em frente da outra metade; mas não cortou as aves. (...) 
Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido 
fumegante e um archote de fogo passaram entre os 
animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com 
Abraão uma aliança (...).

Comentário
Toda a história da salvação não é outra coisa senão o 
estabelecimento de uma aliança entre Deus e os homens, 
aliança que é oferta gratuita de Deus e que há-de ser 
aceitação humilde e agradecida da parte do homem. O seu 
ponto de partida mais explícito é o da Aliança com Abraão, 
o crente por excelência, que, pela fé, se entrega totalmente 
à palavra de Deus. Nesta leitura, a aliança é significada 
por meio de um antigo rito: os animais oferecidos e 
esquartejados são o gesto do homem e o fogo que passa 
pelo meio deles é sinal da presença de Deus.

Segunda leitura (Forma breve - Filip. 3, 20 – 4, 1)
Irmãos: A nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, 
como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará 
o nosso corpo miserável, para o tornar semelhante ao 
seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a 
Si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos 
irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes 
no Senhor.

Comentário
Cristo glorioso é o termo de toda a história humana, o 
objecto da esperança de toda a nossa vida e a meta para 
onde se orienta o nosso itinerário quaresmal. O caminho e 
a porta da glória passa pela Cruz.

Leitura do Evangelho (Lc. 9, 28b-36)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago 
e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se 
o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma 
brancura refulgente. Dois homens falavam com Ele: eram 
Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam 
da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, 
despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com Ele. Quando estes se iam afastando, 
Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! 
(...) Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu 
com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao 
entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: 

Liturgia da Palavra
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Comentário
A Transfiguração aparece todos os anos no Segundo 
Domingo da Quaresma, como anúncio da Ressurreição, 
de modo que, ao longo deste tempo de preparação pascal, 
estejamos bem conscientes de que o termo, para onde 
caminhamos, é Jesus ressuscitado. A Transfiguração é 
também síntese do mistério pascal que vamos celebrar.
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Avisos Paroquiais
:: 21.Fev | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Tempo da 
Quaresma (17h00)

:: 21.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

:: 23.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 23.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 24.Fev | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 25.Fev | Capela da Ponte da Assamaça - Semana 
da Misericórdia :: Encontro com Crianças, Jovens e 
Adultos (21h00)

:: 25.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 26.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º ano (21h00)

:: 26.Fev | Teatro-Cine - 2ª Conferência Quaresmal 
(21h00)

:: 27-28.Fev | Seminário Maior de Coimbra - 2º Turno do 
Retiro dos Crismandos

:: 27.Fev | Seminário Maior de Coimbra - Recolecção 
dos Animadores da Catequese de Adultos de Inspiração 
Catecumenal (das 09h30 às 13h00)

:: 27.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Pais da 
Primeira Comunhão (21h00)

:: 27.Fev | Capela da Ponte da Assamaça - Semana da 
Misericórdia :: Celebração Penitencial (21h30)

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

:: 28.Fev | Capela da Ponte da Assamaça - Semana da 
Misericórdia :: Eucaristia e Convívio (14h00)

:: 28.Fev | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Tempo da 
Quaresma (17h00)


