
Na medida do amor
É tão grande o mistério da vida! 
Sabemos falar e entender muito 
pouco da vida que nos rodeia e 
da nossa própria vida. Sabemos, 
com alguma certeza, que toda a 

vida nasce do amor e que só nesse dinamismo pode 
subsistir. Se amamos, vivemos; se não amamos, mor-
remos. Esta é uma certeza na nossa vida. E é por isso 
que, tantas vezes, nos sentimos adormecidos e meio 
mortos, sem forças ou ânimo para continuar. É o peca-
do... esse desamor que anula a vida e vida em nós e 
nos faz “viver”, como disse, meio mortos. E isto não faz 
qualquer sentido! Se recebemos esta existência, neste 
mundo, neste tempo, é para que vivamos grandes, bo-
nitos, alegres, vivos por dentro e por fora. E nada disto 
se experimentará sem nos deixarmos crescer no amor, 
amando muito, fiéis, simples e humildes, numa pureza 
crescente, deixando-nos ser santos, perfeitos, porque 
é possível sê-lo. O amor é perfeito e santo. Repito: o 
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amor é perfeito e santo! Então, a minha vida pode ser 
santa e perfeita! É tão grande o mistério da vida... que 
é dizer: é tão grande o mistério do amor... É este que a 
gera, que a faz, que a dinamiza e lhe dá eternidade. Te-
mos ânsias de amar, de olhar para a nossa vida, para 
o nosso quotidiano e concluir que nada mais consegui-
mos senão amar como o nosso Jesus. Temos ânsias, 
mas isto nos foge tantas vezes... E são momentos o que 
nos faz dizê-lo, porque amamos e não sabemos viver 
sem amar. Por isso, o nosso pecado, a anulação dessa 
ânsia, nada mais é do que momentos... momentos bur-
ros que sabemos e deixamos que aconteçam... Nós 
somos muito mais do que esses momentos burros. Te-
mos ânsias de amar, porque é isso que somos, foi isso 
que Deus fez. Sabemos que viver é amar. Muito. Amar 
muito. Então, porque somos capazes disso, viveremos 
para sempre, “santos e irrepreensíveis”, plenos, felizes 
e em paz; eternos. Que nunca me esqueça: tudo será 
sempre na medida e consequência do nosso amor.

visita aos Lagos de Plitvice, no Parque Nacional local, 
Património da Humanidade. No outro dia, regressam 
ao Parque Nacional de Plitvice, no coração dos Balcãs. 
Para a tarde, a visita a Trogir, uma pequena cidade me-
dieval classificada Património da Humanidade, desde 
1997. A cidade constitui o complexo românico-gótico 
mais bem preservado do Adriático. No dia 12 de Agos-
to, a visita irá incidir sobre a cidade de Split, cujo Nú-
cleo Histórico e o Palácio Diocleciano são considera-

dos Património da Humanidade. 
O penúltimo dia está reservado 
ao Montenegro. No percurso, 
poder-se-ão observar inúmeras 
cidades históricas e uma paisa-
gem de uma beleza natural 
raríssima, onde se destacam os 
Fiordes da região de Kotor. Os 

participantes irão efectuar a sua primeira paragem na 
Baía de Kotor, Património da Humanidade. A viagem 
prossegue pela costa do Adriático, passando por Sveti, 
Stefan e Budva. O dia termina com a Eucaristia. Para o 
último dia, a visita a Dubrovnik, cidade muralhada que 
se mantém inalterada desde os tempos medievais e é 
também classificada Património da Humanidade. No fi-
nal desta visita os participantes regressam a Portugal.

A Paróquia de Pombal promove, no próximo mês de 
Agosto, uma visita à Croácia, Eslovénia e Montenegro. 
O início da viagem está marcado para dia 8 e o regres-
so para dia 14 de Agosto e será acompanhada pelo Pe. 
João Paulo. As inscrições devem ser efectuadas o mais 
breve possível, no Cartório Paroquial. A viagem inicia-
se com uma visita panorâmica à cidade de Zagreb, 
capital da Croácia. Nesta cidade, é possível visualizar 
alguns dos monumentos mais bonitos do país: a Igreja 
de São Marcos, a Igreja Barroca 
de Santa Catarina, a Catedral, o 
Palácio do Governo e o Teatro 
Nacional. A viagem continua até 
à Eslovénia. No segundo dia, os 
participantes acordam na Ljubli-
jana, capital da Eslovénia. A 
cidade tem a particularidade de 
ter crescido em redor de Gad, fortaleza do século XII, 
no alto de uma colina e na margem do rio Sava. Para 
a tarde, está reservado um passeio de barco no lago 
Bled. Tempo para desfrutar da magnífica paisagem do 
lago e do castelo, edificado no século XI e reconstruído 
no século XVI, que por mais de 800 anos foi proprie-
dade dos bispos de Brixen. No terceiro dia, está reser-
vada uma visita às grutas de Postoja e, durante a tarde, 

Luz e Esperança



e
         Luz

Esperança
::..::. 5 Fevereiro 2017 :..:.:: Domingo V do Tempo Comum

Peregrinação a Taizé
A nossa Paróquia de Pombal está a organizar uma 
Peregrinação a Taizé, no âmbito das actividades pro-
postas para o 10º Ano da Catequese, aberta a todos 
os jovens, nomeadamente jovens em fase de prepara-
ção para receber o Sacramento do Crisma. Esta pere-
grinação faz parte da lista das opções propostas pela 
Paróquia aos crismandos deste ano. A organização 
acredita que esta viagem irá marcar as vidas dos pere-

grinos, com momentos de fé autênticos. Brevemente, 
estarão abertas as inscrições e se darão informações, 
para todos aqueles que, não pertencendo ao 10º Ano 
da Catequese, desejem participar.

Cursos de Cristandade
A Casa da Sagrada Família 
de Mira recebe, no próxi-
mo mês de Março, mais 
um Cursilho de Cris-
tandade para homens 
e mulheres. O primeiro 
cursilho será entre 2 e 
5 de Março e destina-se 
aos homens; o segundo, di-
rigido às mulheres, está agen-
dado para 16 a 19 de Março. Iniciam-se na quinta-feira 
e terminam no domingo, à tarde, com uma festa no sa-
lão de São Tomás, no Seminário Maior de Coimbra. O 
Movimento dos Cursos de Cristandade é um Movimen-
to da Igreja Católica, que proporciona mudanças signi-
ficativas na vida cristã das pessoas que passam pela 
experiência. Através da amizade e da vivência do en-
contro pessoal com Cristo, os cursilhistas são levados 
a pensar melhor em si, nos outros e em Deus, duma 
forma, consciente, comprometida e responsável.

Jornada de Oração
contra o Tráfico Humano

A Jornada Mundial de Oração e Reflexão Contra o Trá-
fico de Pessoas vai realizar-se a 8 de fevereiro, em 
todo o mundo, na memória litúrgica de Santa Bakhita. 
Esta iniciativa foi estabelecida pelo Papa Francisco, 
em 2015, e é celebrada na memória litúrgica de Jo-
sefina Bakhita, uma irmã do Sudão que, “quando era 
criança, teve a experiência dramática de ser uma víti-
ma de tráfico”. Neste contexto, as Uniões de Superio-
res e Superioras Gerais dos Institutos Religiosos têm 
promovido a Jornada de Oração e Reflexão Contra o 
Tráfico de Pessoas. É fundamental um maior empe-
nhamento na ajuda às “pessoas, homens, mulheres 
e crianças escravizadas, exploradas, abusadas como 
instrumentos de trabalho ou do prazer, e muitas vezes 
torturadas e mutiladas”. “Espero que aqueles que têm 
responsabilidades de governo se esforcem firmemente 
para eliminar as causas deste flagelo vergonhoso, um 
flagelo indigno de uma sociedade civilizada”, sublinha 
o Papa.

Agência Ecclesia

Fátima 2017: 100 dias
para a chegada do Papa

O Papa vai chegar a Fátima dentro de 100 dias, para 
tornar-se o quarto pontífice a visitar Portugal, depois 
de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) 
e Bento XVI (2010). A visita de Francisco, no cente-
nário das aparições, confirma a ligação do papado ao 
santuário português. São João XXIII visitou Fátima no 
dia 13 de maio de 1956, quando era ainda patriarca 
de Veneza. Paulo VI quis vir pessoalmente a Fátima, 
como peregrino, a 13 de maio de 1967. João Paulo 
I esteve em Portugal como patriarca de Veneza, em 
julho de 1977, e teve ocasião de encontrar-se com a 
Irmã Lúcia. João Paulo II, que a 13 de maio de 1981 
tinha sido atingido a tiro na Praça de São Pedro, num 
atentado contra a sua vida, veio à Cova da Iria um ano 
depois, agradecer publicamente a intercessão de Nos-
sa Senhora de Fátima na sua recuperação. O Papa 
polaco voltou o Santuário de Fátima, nos dias 12 e 13 
maio de 1991. A 12 e 13 maio de 2000, já com a saú-
de debilitada, João Paulo II regressou a Portugal, para 
presidir à beatificação dos pastorinhos Francisco e Ja-
cinta Marto. Bento XVI visitou Portugal de 11 a 14 de 
maio de 2010, para assinalar o décimo aniversário da 
beatificação de Francisco e Jacinta Marto, com passa-
gens por Lisboa, Fátima e Porto. Em 2017, a visita de 
Francisco centra-se na Cova da Iria, onde a 13 de maio 
de 2013 o então cardeal-patriarca de Lisboa, D. José 
Policarpo, consagrou pontificado do Papa argentino à 
Virgem Maria.

Agência Ecclesia

Jornadas Mundiais da Juventude
As próximas Jornadas Mundiais da Juventude já foram 
agendadas e serão no Panamá, com forte incidência 
mariana. Estas Jornadas irão decorrer entre 22 e 27 
de Janeiro de 2019. Na prática, irão decorrer durante o 
período do Verão no hemisfério sul. A organização pre-
vê a participação de mais de 400 mil jovens católicos 
de todo o mundo, que se reúnem com o Papa Francis-
co, naquele que é, há muito tempo já, o maior encontro 
e manifestação católicos do mundo.
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CPM - Noivos em preparação
próxima para o Matrimónio

Nos dias 28 e 29 de Janeiro, decorreu, na Paróquia de 
Pombal, o primeiro  encontro de noivos deste Ano Pas-
toral. Estava um dia frio, chuvoso, mas a chegada à 
Capela de Santo António aqueceu-nos a alma e o cora-
ção. Em Equipa, sentimo-nos enviados e o nosso pas-
tor, Pe. João Paulo Vaz, ajudou-nos a rezar: “Senhor, 
quero olhar o mundo com olhos cheios de amor. Quero 
ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero 
ver os Teus filhos para além das aparências, como Tu 
mesmo os vês, para não ver senão o bem em cada 
um. Fecha os meus ouvidos a toda a calúnia, guarda a 
minha língua de toda a maldade. Que só de bençãos 
se encha o meu espírito. Que todos quantos se apro-
ximarem de mim sintam a Tua presença.” Oriundos de 
vários Arciprestados da nossa Diocese, de Pombal até 
Ferreira do Zêrere, sendo a maioria do nosso Arcipres-
tado, responderam ao convite que a Igreja lhes fez, 
com vista à preparação próxima do seu Matrimónio. 
Um dos casais veio de Abu Dhabi - Al Ghadeer (Emira-
dos Árabes Unidos), onde estão a trabalhar. Voltarão a 
Portugal, em Maio, para celebrar o seu matrimónio. A 
Exortação do nosso Papa Francisco fervilha no nosso 
coração e na vida da Igreja. E foi neste contexto que, 
no acolhimento, todos fomos convidados a assumir 
que o amor é uma decisão, o qual não se compadece 
com desistências, em tempo algum ou circunstância 
alguma. A felicidade não se encontra na estação de 
um qualquer terminal rodoviário, mas sim na constante 
e persistente busca do casal. Foram dois dias plenos, 
em que o diálogo em casal, a partilha na reunião de 
grupo e os testemunhos de vida, proporcionaram a re-
flexão, o convívio, a alegria, e o entusiasmo. A reflexão 
dos vários temas abordados centrou-nos no Matrimó-
nio/Sacramento, que, quando vivido com a presença 
de Cristo, nos faz renovar todas as coisas, referiu o 
Pe. João Paulo. O mesmo nos alertou que, cada vez 
mais, se está retirar Deus do lugar que Lhe pertence; 
que é necessário sorrir e lutar juntos e viver a vida 
com verdade, em tudo. Na celebração eucarística, a 
liturgia centrou-nos no Sermão da Montanha. Por isso, 
as Bem-Aventuranças, fazendo parte da nossa identi-
dade Cristã, constituem o desafio constante da nossa 
conversão e do nosso amadurecimento humano, como 
pessoas e como casal, nas circunstancias da vida.

P’la Equipa Orientadora, Manuela e Manuel Joaquim

Vigília de Oração
pela Catequese e Catequistas

A Paróquia de Pombal promoveu e realizou, no passa-
do dia 25 de Janeiro, uma vigília de oração pela cate-
quese e pelos catequistas. A celebração foi presidida 
pelo Pe. João Paulo e contou com a presença de mui-
tos catequistas e membros da nossa comunidade. A 
iniciativa, subordinada ao tema “Para Crescer no Entu-
siasmo e no Ardor Missionário”, realizou-se na Igreja do 
Cardal. Durante uma hora, catequistas e comunidade 
rezaram por todos os educadores da fé. Na nota intro-
dutória, os catequistas questionavam-se sobre quem é 
o catequista. E a resposta chegou-nos do próprio Papa 
Francisco: “É aquele que guarda e alimenta a memória 
de Deus; guarda-a em si mesmo e sabe despertá-la 
nos outros”. Partindo deste pressuposto, os catequis-
tas questionaram-se sobre o seu próprio papel na 

Igreja. Ao longo 
da oração, foram 
convidados a re-
flectir em silên-
cio sobre a sua 
missão e como 
a desempenham. 
Para os ajudar 
nesta reflexão, 
foi lembrado o 
exemplo de São 

Paulo e a sua conversão. Para reforçar esta men-
sagem, o nosso pároco recordou uma passagem do 
evangelista São Marcos: Jesus Cristo envia os após-
tolos a proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro. 
“Quem acreditar e for baptizado será salvo, mas, quem 
não acreditar será condenado”. Os enviados de Deus 
foram munidos pela força do Espírito Santo, que lhes 
permitiu expulsar demónios, falar línguas novas, impor 
as mãos aos doentes e curá-los... Hoje, somos nós que 
somos convidados por Cristo a desempenhar a missão 
de evangelizar. “E Jesus dá-nos essa missão, porque 

sabe que somos capazes disso”, reforçou o Pároco. Se 
fosse para Cristo o fazer sozinho, não teria passado 
por tantas provações. Mas, por amor, tornou-nos filhos 
de Deus e muniu-nos com a força do Espírito Santo. 
E, em Cristo e com Cristo, somos continuamente en-
viados a dar continuidade à missão iniciada por Cristo, 
há dois mil anos. No final da vigília, o nosso Pároco 
pediu ao Senhor que conceda aos catequistas a graça 
de continuarem a sua caminhada, dando testemunho 
da verdade de Deus ao mundo inteiro.
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Primeira leitura (Is. 58, 7-10)
Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o faminto, 
dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que não 
tem que vestir e não voltes as costas ao teu semelhante. 
Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas 
não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-
te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor 
responderá, se O invocares, dir-te-á: ‘Aqui estou’. Se 
tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e 
as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e 
matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão 
e a tua noite será como o meio-dia».

Comentário
A palavra de Deus é-nos dirigida, muitas vezes, por meio 
de imagens, de comparações. A comparação é maneira 
fácil de ser compreendida e, por meio dela, a verdade 
chegará melhor à inteligência e ao coração. Hoje a palavra 
de Deus fala-nos muito de “luz”. A nossa vida, sem a luz da 
palavra de Deus, fica nas trevas; mas, se se deixa iluminar 
e guiar por aquela palavra, está sempre na luz, como na 
frescura clara das manhãs. Esta luz, que vem de Deus, 
ilumina o nosso coração e palpa-se nas próprias mãos, 
quando as nossas obras correspondem à nossa fé. É este 
o testemunho que já o Antigo Testamento propunha aos 
crentes. 

Segunda leitura (1 Cor. 2, 1-5)
Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com 
sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-
vos o mistério de Deus. Pensei que, entre vós, não devia 
saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. 
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor 
e a tremer deveras. A minha palavra e a minha pregação 
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria 
humana, mas na poderosa manifestação do Espírito 
Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria 
humana, mas no poder de Deus.

Comentário
A segunda leitura é, na maior parte das vezes, tirada de 
uma epístola, uma carta apostólica dirigida a determinada 
comunidade cristã. Essa leitura dá-nos, por isso, o quadro 
da vida dessa comunidade, e ensina-nos como poderá hoje 
a nossa comunidade viver também a fé cristã. Na leitura de 
hoje, o Apóstolo, ao dirigir-se a uma comunidade que era 
muito pobre, apresenta-se como missionário desprovido 
de meios humanos, e cuja força e riqueza lhe vem só de 
Jesus Cristo crucificado. É este mistério que ele tem para 
lhes anunciar. Assim também hoje a nós.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 13-16)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós 
sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que 
há-de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser 
lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre 
um monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar 
debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 05.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

:: 05.Fev | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (21h00)

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

:: 07.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º Ano (21h00)

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

:: 09.Fev | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Acompanhamento Vocacional (21h00)

:: 10.Fev | Centro Paroquial - Reunião dos Catequistas 
do 9º Ano (21h00)

:: 12.Fev | Salão Paroquial - 4ª Catequese da Fé do 6º 
Ano (10h00)

:: 12.Fev | Igreja de São Tiago, Coimbra - GAV em 
Adoração pelas Vocações (16h00)

para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a 
vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus».

Comentário
Jesus Cristo é luz que vem da luz, como dizemos no 
“Credo”; Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo 
como Luz para os homens. E agora é o próprio Senhor 
Jesus que diz aos seus discípulos que são eles a luz do 
mundo, porque a luz de Deus chegará aos homens do 
mundo por meio daqueles que já se deixaram iluminar pela 
luz de Cristo. É por meio dos discípulos de Cristo que os 
homens acreditarão em Cristo, e, por Ele, irão ao Pai.
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