
Comunidade de amor
Deus é amor, porque é comu-
nidade de amor - a primeira e 
eterna comunidade de amor que, 
por o ser, não poderia ficar só em 
si mesma, mas se tinha de mani-
festar. E foi assim que a Criação 

aconteceu. E o homem aconteceu. A relação amorosa 
entre os homens, entre Deus e os homens, entre os 
homens e Deus se faz, então, manifestação do prórpio 
Deus, que é amor para sempre. Participar deste mis-
tério, ser tocados por este mistério de amor é graça, é 
dom, é caminho, é vida, é sentido, é missão... E que 
missão tão grandiosa e tão possível: amar como Deus 
ama, como Deus é, porque Ele nos fez assim. Também 
nós havemos de ser, então, verdadeiras comunidades 
de amor ou não entenderemos, de todo, o que é e para 
que é a nossa existência, o que é, em última análise, 
o amor e quem é Deus. Se não formos comunidade 
de amor, realmente não amaremos e teremos muita 
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dificuldade em aceitar a existência de Deus. Maior 
dificuldade teremos em aceitar o sofrimento, os des-
vios, os desentendimentos, as guerras, as catástrofes, 
os desrespeitos... porque estes não são mais do que 
negações da comunidade de amor que somos chama-
dos a ser. Se não reconhecemos uma comunidade na 
relação amororsa, então também não somos capazes 
de reconhecer todo o bem, plenitude e eternidade 
que daí advem ou os efeitos nefastos, dolorosos e de 
morte que a sua ausência tem como consequências. 
Tudo estará no seu lugar, eternamente, se soubermos 
que fomos criados por amor e para amar, em relação, 
em comunidade. Sem ser comunidade, não seremos 
capazes de amar. Se o formos, então talvez sejamos 
capazes de tocar Deus... e a vida eterna acontecerá. 
Quando Jesus diz aos discípulos “amai-vos”, diz-lhes 
“amai-vos uns aos outros”, dando-lhes o testemunho 
mais perfeito: “como Eu vos amei”. Este é caminho 
para a Quaresma e caminho para a vida.

tos da misericórdia de Deus; rir com um 
coração misericordioso; Jesus miseri-
cordioso é nosso amigo; A misericórdia 
de Deus na minha vida; e, por último, 
convite a serdes misericordiosos. Outro 
momento bastante significativo é a ce-
lebração do Sacramento da Reconcili-
ação. Oportunidade para as pessoas 
se reconciliarem com Deus e os irmãos, 
numa celebração penitencial comunitária. A 
Semana da Misericórdia termina com a Cele-
bração da Eucaristia Dominical. A Missa é o centro de 
toda a vida cristã, tanto para a Igreja como para cada 
um dos fiéis. O centro e a meta de toda a nossa acção 
pastoral é Jesus Cristo. Depois da Celebração da Eu-
caristia, no convívio que se propõe, temos tido sempre 
algumas surpresas, como a actuação dos grupos cul-
turais de cada localidade, que se organizam para con-
viverem e estarem junto do seu pároco. Temos tido ver-
dadeiras manifestações de fé e de alegria. Claro que 
não podia faltar o bom convívio à volta da mesa, o bom 
vinho, bem como os produtos regionais locais. Oportu-
nidades para acolher e experimentar sempre mais esta 
misericórdia de Deus que tanto enche de plenitude.

As Semanas da Misericórdia com o Pároco nas Cape-
las vão decorrer durante o Ano Santo da Misericórdia. 
Esta é uma das iniciativas da Paróquia de Pombal, de 
modo a proporcionar o encontro pessoal com Jesus 
Cristo, com a misericórdia do Pai e não passar desper-
cebido este acontecimento na Igreja local, que a todos 
deve envolver. Já se realizaram cinco Semanas da 
Misericórdia com o Pároco, nas Capelas de Santórum, 
Sra. De Belém, Cumieira e Guístola, Vicentes e Ponte 
de Assamaça. Têm sido encontros muito profundos e 
enriquecedores. Momentos de partilha e alegria, onde 
se vive e experimenta a misericórdia de Deus nas nos-
sas vidas. Para a realização destas Semanas da Miseri-
córdia, existe um esquema específico para os diversos 
encontros e momentos. Nestas Semanas, o Pároco 
visita os doentes e idosos nas casas particulares, lares 
e centros de dia de cada localidade; realiza um encon-
tro de adultos, com o tema “Misericórdia e Correspons-
abilidade”; além disto, faz o encontro com as crianças e 
jovens, baseando-se na bem-aventurança “Bem-aven-
turados os misericordiosos pois alcançarão misericór-
dia” (Mt. 5, 7). Montando um puzzle com o símbolo do 
Jubileu da Misericórdia, reflectimos seis pontos com os 
jovens: misericordiosos como o Pai; somos instrumen-
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Escuteiros comemoram o dia de
Baden Powell

No passado sábado, o Agrupamento de Escuteiros 674 
de Pombal foi até S. Simão de Litém para, em conjunto 
com outros escuteiros do Concelho, comemorar o dia 

de Baden-Powell, o fundador do Escutismo. A chuva 
que se fez sentir naquele dia impediu que se realizasse 
o jogo de vila que o Agrupamento de S. Simão de Litém 
tinha preparado, mas, mesmo assim, foi possível aos 
nossos escuteiros conhecer um pouco mais daquela 
terra, hábitos e costumes. Um agradecimento ao Agru-

pamento anfitrião, que proporcionou um dia bastante 
animado, contribuindo para que os nossos elementos 
regressassem a casa bastante satisfeitos.

Sandra Carlos

Jovens rezam via-sacra na
Igreja do Cardal
Um grupo de catequizan-
dos, orientados pela cate-
quista Márcia, catequista 
do 3º Sector, rezou a Via-
Sacra, na Igreja do Cardal, 
no domingo passado, em 
conjunto com a comunida-
de. Durante a Quaresma, 
a Via-Sacra, orientada 
pelo Grupo de Leitores, irá 
substituir o terço, que ha-
bitualmente se reza antes da celebração da Eucaristia 
das 10h30. Conscientes da importância dos últimos 
passos da vida de Jesus Cristo para os católicos, al-
guns catequizandos da Paróquia de Pombal procuram 
juntar-se à comunidade nesta oração. Assim, no do-
mingo passado, o grupo do sétimo ano orientado pela 
catequista Márcia procurou, com textos adequados 
ao seu quotidiano, conhecer e dar a conhecer melhor 
Jesus que sofreu carregando a cruz do pecado da hu-
manidade. A Via-Sacra é o trajecto seguido por Jesus, 
carregando 
a cruz, que 
vai do Pre-
tório até o 
Calvário. O 
exercício da 
V i a - S a c r a 
consiste em 
que os fiéis 
percorram, em oração, o caminho de Jesus, desde o 
Pretório de Pilatos até ao Calvário, meditando, simul-
taneamente, na Paixão de Cristo. Tal exercício, muito 
usual no tempo da Quaresma, teve origem no tempo 
das Cruzadas, na Época Medieval. O número de es-
tações, passos ou etapas dessa caminhada foi sendo 
definido ao longo do tempo, chegando à forma actual, 
de catorze estações, no século XVI. O exercício da 
Via-Sacra tem sido muito recomendado pelos Sumos 
Pontífices, pois ocasiona frutuosa meditação da Pai-
xão do Senhor Jesus.

Primeiro Escrutínio dos novos Catecúmenos
Os sete adultos que este ano se pro-
puseram a receber os Sacramentos da 
Iniciação Cristã fizeram-se presentes à 
comunidade de Pombal, durante a cele-
bração da Eucaristia de domingo passa-
do, na Igreja do Cardal, para o primeiro 
Escrutínio, que ocorreu durante a cele-
bração das 10h30. Os sete adultos estão 
a ser acompanhados pelo Catequista 
André Alves, que cm ele reunem sema-
nalmente. Os Catecúmenos irão receber 
os Sacramentos do Baptismo, Confirma-
ção e Eucaristia durante a Vigília Pascal, 
a celebração do Sábado Santo. Desde a 
origem da Igreja Católica que o baptis-

mo (porta de entrada da fé) dos adultos 
é uma situação normal que recorria do 
anúncio do Evangelho. O catecumena-
do (preparação para o Baptismo) ocupa, 
então, um lugar importante. Sendo inicia-
ção à fé e à vida cristã, deve dispor para 
o acolhimento do dom de Deus no Bap-
tismo, na Confirmação e na Eucaristia. 
Os sete Catecúmenos entraram na recta 
final da sua caminhada e irão estar pre-
sentes nas próximas Eucaristias, junto 
com a comunidade local, para os restan-
tes Escrutínios, depois de terem recebido 
já, também, a Tradição do Símbolo e a 
Tradição da Oração Dominical.
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Encíclica do Papa Francisco inspira Conferência Quaresmal
“ ‘LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Se-
nhor’, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso 
cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se 
pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos 
a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos 

seus braços: ‘Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa 
irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e pro-
duz variados frutos com flores coloridas e verduras’.” 
O primeiro parágrafo da encíclica do Papa Francisco, 
também conhecida como a encíclica “verde”, serviu de 
inspiração a Frei Domenico Celebrin, pároco de Santo 
António dos Olivais, em Coimbra, à sua apresentação 
na segunda Conferência Quaresmal do Arcipresta-
do de Pombal. As Conferências Quaresmais estão a 
decorrer no Teatro Cine de Pombal e tem procurado 
ajudar a comunidade do Arciprestado a perceber os 
objectivos do Papa sobre o Ano Santo da Misericór-
dia. E porque proteger a “Mãe Natureza” também é um 
gesto de misericórdia com o irmão e, principalmente, 
com os irmãos do futuro, a segunda Conferência inci-
diu na encíclica do Santo Padre, “Laudato Si”. Para nos 
elucidar sobre o conteúdo deste magnífico trabalho do 
Papa, Frei Domenico Celebrin, fez uma breve apre-
sentação dos seis capítulos que compõem esta obra, 
que procura despertar as consciências do mundo para 
o problema da destruição da natureza e as terríveis 
consequências para os seres vivos, alguns entretanto 
extintos. Segundo o orador, deve ser uma preocupa-
ção de qualquer homem deixar um mundo melhor que 
aquele que encontrou. “Há mais de cinquenta anos 
atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio 
duma crise nuclear, o Santo Papa João XXIII escre-
veu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a 
guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Diri-
giu a sua mensagem Pacem in terris a todo o mundo 
católico, mas acrescentava: e a todas as pessoas de 
boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do 

ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita 
neste planeta”, escreveu o Papa. E acrescenta “Espero 
que esta carta encíclica, que se insere no magistério 
social da Igreja, nos ajude a reconhecer a grandeza, a 
urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. 
Em primeiro lugar, farei uma breve resenha dos vários 
aspectos da actual crise ecológica, com o objectivo de 
assumir os melhores frutos da pesquisa científica ac-
tualmente disponível, deixar-se tocar por ela em pro-
fundidade e dar uma base concreta ao percurso ético 
e espiritual seguido”. Depois do auditório perceber os 
objectivos do Santo Padre, o orador passou a descre-
ver capítulo após capítulo da encíclica. No primeiro 
capítulo, o autor descreve a situação actual e analisa 
os novos conhecimentos ao dispor da humanidade. No 
segundo capítulo, é feita uma análise do ponto de vista 
bíblico da criação. No terceiro capítulo, o Papa identi-
fica a tecnocracia proporcionada pelo facto do homem 
ser conhecedor de meios científicos que lhe permite 
resolver muitos problemas do mundo, porém, estes co-
nhecimentos necessitam de orientação, sob pena do 
homem querer equiparar-se a Deus e criar assimetrias 
gravosas para todo o planeta. A fome, a seca, as alte-

rações climáticas e a destruição de ecossistemas são 
alguns dos muitos exemplos desta tecnocracia identifi-
cada por Francisco. No quarto capítulo, o autor aborda 
o tema da ecologia integral e, no quinto, desafia ao diá-
logo. No sexto e último capítulo, o Papa dirige-se aos 
católicos, para lhes dizer que nenhum projecto pode 
ser eficaz se não for orientado de forma integrada. Frei 
Domenico admite que não é fácil reformular hábitos. 
Devemos reeducar-nos de novo, mas, para bem do 
futuro da humanidade, temos de fazer um esforço e 
viver como viveram muitos dos nossos santos, que o 
orador apelidou de verdadeiros ecolológicos. “No fim, 
encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita 
de Deus.” (cf.1 Cor13, 12)
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Primeira leitura (Jos. 5, 9a.10-12)
Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei de vós 
o opróbrio do Egipto». Os filhos de Israel acamparam em 
Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia catorze do mês, 
à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, 
comeram dos frutos da terra: pães ázimos e espigas 
assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer 
dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o 
maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, 
naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de 
Canaã.

Segunda leitura (2 Cor. 5, 17-21)
Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. 
As coisas antigas passaram; tudo foi renovado. Tudo isto 
vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos 
confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus 
que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando 
em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra 
da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de 
Cristo; é Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós 
vos pedimos em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. 
A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus identificou-O 
com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos 
tornemos justiça de Deus.

Leitura do Evangelho (Lc. 15, 1-3.11-32)
Naquele tempo, (...) Jesus disse (...) a seguinte parábola: 
«Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. O pai repartiu 
os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante 
e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. 
Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região 
e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço 
de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para 
os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar 
a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas 
ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos 
trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu 
aqui a morrer de fome! Vou-me embora, vou ter com meu 
pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já 
não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um 
dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o 
pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-
se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, 
cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o 
Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas 
o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e 
vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 
Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, 
porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. (...)».

Comentário
Na parábola do filho pródigo está expresso todo o itinerário 
do pecador, que, pela penitência, regressa à comunhão 
com Deus. Da morte à vida; é precisamente este o 
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Avisos Paroquiais
:: 06.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina do Tempo da 
Quaresma (17h00)

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

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

:: 08.Mar | Casalinho - Semana da Misericórdia - 
Encontro com Adultos e Jovens (21h30)

:: 09.Mar | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 10.Mar | Casalinho - Semana da Misericórdia - Visita 
a Doentes e Idosos (15h00)

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

:: 11.Mar | Salão Paroquial - Ultreia do Movimento dos 
Cursos de Cristandade (21h30)

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

:: 12.Mar | Igreja do Cardal - Encontro dos novos 
Acólitos (16h00)

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

:: 12.Mar | Casalinho - Semana da Misericórdia - 
Celebração Penitencial (21h30)

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

:: 13.Mar | Salão Paroquial - 4º Encontro das 
Catequeses da Fé do 6º Ano (10h30)

:: 13.Mar | Casalinho - Semana da Misericórdia - 
Eucaristia e Convívio (14h00)

:: 13.Mar | Igreja do Santiago, Coimbra - 
GAV em Adoração pelas Vocações (16h00)

:: 13.Mar | Salão Paroquial - Reunião das Equipas da 
Visita Pascal (16h30)

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

:: 13.Mar | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

movimento de todo o Mistério Pascal. A parábola põe em 
relevo sobretudo o amor, paciente e sempre acolhedor, do 
Pai, de Deus nosso Pai. Por isso, a esta parábola melhor 
se poderia chamar a parábola do Pai misericordioso.


