
Senhor, conta comigo
Senhor, conta comigo para denun-
ciar, provocar e anunciar. Conta 
comigo, também, no que respeita 
à minha própria transformação. 
Quero ser mais fervoroso e entu-

siasta, alegre e entregue à missão. Viver em caridade 
com os irmãos, deixar-me inundar pelo Teu amor e 
validar-me continuamente, diante de Ti e dos irmãos. 
Tudo Te entrego, porque Tu amas, colocas esse amor 
como fundamento e acima de todas as coisas e porque 
tudo me dás. Queria poder dizer-Te que amo como Tu 
amas, mas ainda não sou capaz. Quero caminhar para 
aí, mas dou ainda tantos passos num sentido contrário. 
Eu sei que Tu nunca desistes de mim, mas também sei 
que precisas de uma paciência muito grande comigo!... 
Tanto me dás e eu tanto desperdiço. Tanto acreditas e 
creditas em mim e eu tanto duvido e atrofio. Tanto me 
queres perto e eu tanto fujo. Parece quase que não Te 
quero, não é? Mas, não é verdade. Eu quero-Te muito, 
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Senhor, quero a Tua vida em mim. Quero amar como 
Tu amas e me ensinaste. Quero essa pureza, essa 
santidade com que me sonhas desde sempre. Mas, 
sou fraco tantas vezes… Muito fraco. Aceita esta mi-
nha miséria, Senhor, e ajuda-me a tudo transformar na 
minha vida. O que é bom e se manifesta cresça ainda 
mais e mais ainda se manifeste. O que não está emer-
gido possa florescer. O que está mal, o que é pecado 
desapareça. Que a minha vida se torne um reflexo da 
Tua vida, Senhor, e eu possa anunciar-Te com toda a 
verdade, fervor, entusiasmo e fidelidade. E para maior 
glória do Teu nome. Que eu saiba escolher o teu Rei-
no e viver numa autenticidade maior, sabendo que de 
nada vale viver com regras e leis se eu não escolher, 
verdadeiramente, o amor que as fundamenta. Tu me 
propões uma atitude interior sempre nova, um com-
promisso conTigo, que envolva tudo o que eu sou e 
me transforme o coração. Quero escolher viver assim, 
quero dizer-te “conta comigo”, mas preciso de Ti...

de fevereiro, a comunidade paroquial presente na Igre-
ja do Cardal foi convidada a reflectir sobre a vida dos 
consagrados e, em silêncio, contemplaram a imagem 
de Cristo, a luz que resplandece nos nossos corações. 

A Palavra de Deus incidiu na 
transfiguração de Cristo. Do 
Evangelho de São Mateus, 
a Palavra de Deus orienta-
nos no sentido de subirmos 
ao monte para contemplar o 
Pai e a descer do monte para 
a evangelização em missão. 
O Pe. João Paulo procurou, 
na sua homilia, realçar a 
importância de vivermos em 

intimidade com Cristo. Longe d’Ele, pouco podemos, 
mas, em intimidade com Cristo, somos capazes de O 
anunciar apaixonadamente. Os consagrados fazem 
este anúncio de uma forma especial. A vida consagra-
da é uma resposta ao chamamento de Jesus. Na ver-
dade, todos somos chamados, mas esse chamamento 
é feito de uma forma diferente. Cristo veio em missão, 
mas não quer trilhar o caminho sozinho e procura-nos 
para que, unidos a Ele, possamos privar da intimidade 
da Santíssima Trindade.

A comunidade paroquial de Pombal uniu-se em ora-
ção, na semana passada, para rezar pela Vida Consa-
grada. A Vigília de Oração na Semana do Consagrado, 
em Pombal, realizou-se na Igreja do Cardal e foi pre-
sidida pelo nosso Pároco. A 
celebração, subordinada ao 
tema “A vida consagrada no 
coração da Evangelização”, 
teve início com um pequena 
referência histórica à ori-
gem desta efeméride. Foi 
em 2009 que a Conferência 
Episcopal Portuguesa deci-
diu que, na Igreja em Portu-
gal, se celebrasse a Semana 
do Consagrado, que inclui o dia da Vida Consagrada, a 
2 de Fevereiro. Recorde-se que foi o Papa João Paulo 
II que, em 1997, propôs que, todos os anos e em toda 
a Igreja, na Festa da Apresentação do Senhor, a 2 de 
Fevereiro, se celebrasse este jubileu. A Festa da Apre-
sentação do Senhor representa a entrega de Jesus, o 
Messias enviado, à missão que lhe foi confiada pelo 
Pai, como “Luz para se revelar às nações”. Os consa-
grados participam na missão de Jesus, como Seus dis-
cípulos e Seus seguidores. Na noite do passado dia 2 
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Vaticano reafirma Orientações contra 
Eutanásia
O Vaticano reafirmou as suas orientações contra a 
eutanásia, num documento para agentes pastorais, 
divulgado por ocasião do Dia Mundial do Doente 2017 
(11 de fevereiro). A “Nova Carta dos Operadores Sani-
tários’, apresentada em conferência de imprensa, con-
tém uma secção dedicada ao tema “morrer”, abordan-
do a atitude diante do doente em fase terminal. O texto 
aborda o tema da alimentação e hidratação artificial, 
consideradas como “cuidados básicos devidos” aos 
doentes, bem como a da sedação paliativa nas fases 
mais próximas da morte, que a doutrina católica aceita, 
“segundo os corretos protocolos éticos”. O novo do-
cumento rejeita práticas como o diagnóstico genético 
pré-implantação, aborto ou experiências com menores 
ou adultos incapazes de decidir sobre as mesmas. A 
celebração internacional do Dia Mundial do Doente vai 
acontecer, este ano, no santuário francês de Lourdes, 
sob a presidência do cardeal Pietro Parolin, Secretá-
rio de Estado do Vaticano, como enviado especial do 
Papa Francisco. Na mensagem que enviou ao legado 
pontifício, em latim, o Papa apelou ao cuidado integral 
da pessoa, “alma, mente e corpo”.

Agência Ecclesia

Festa do Acolhimento
No passado domingo, dia 5 de Fevereiro, teve lugar, na 
Capela da Charneca, a Festa do Acolhimento para as 
crianças do 1º Ano. Participaram nesta celebração 12 
crianças, acompanhadas pelos seus pais e familiares. 

No inicio da celebração, as 12 crianças caminharam 
até ao altar, colocando, cada uma, um coração com o 
seu nome no placard, que ficou assim embelezado. A 
celebração terminou com a distribuição dos diplomas 
às crianças e uma rosa branca a cada pai e mãe. Foi 
um momento cheio de carinho e ternura. Foi uma cele-
bração marcada pela simplicidade, silêncio e escuta da 
Palavra de Deus,  presidida pela Sra. D.  Ausenda Ne-
ves, que a todos  marcou e enriqueceu. Fica uma pa-
lavra de gratidão à Sra. D. Ausenda, à Filomena Longo 
(responsável do Coro Infantil) e à Comissão da Capela, 
que, mais uma vez, tudo fizeram, em colaboração com 
as catequistas, para que a Festa do Acolhimento de-
corresse com brilho para bem de todos. Deus escolheu 
o brilho dos olhos das nossas crianças para chegar até 
nós e nos iluminar. Estávamos em falta, mas só agora 
foi possível realizar esta Festa do Acolhimento.

Almerinda Mota Longo

Primeiro turno
dos Retiros dos Crismandos

A Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel (Irmãs Hos-
pitaleiras) de Condeixa-
a-Nova acolheu, no fim-
de-semana passado, 
o primeiro turno dos 
retiros dos crismandos 
deste ano. A viagem do 
primeiro grupo de jovens 
do 10º ano decorreu com 
muitas dúvidas e per-
guntas. Como é? Onde 
é? O que vamos fazer? 
Apenas dois catequizan-
dos esclareceram que o 
local era muito acolhe-

dor e hospitaleiro. E assim foi. As Irmãs Hospitaleiras 
receberam o grupo, num ambiente muito agradável, 
e proporcionaram momentos inesquecíveis, que os 
jovens garantem que não esquecem tão depressa 
(segundo testemunho dos catequistas que os acom-
panharam). Os mesmos educadores da fé acreditam 
que estes momentos serão sempre recordados com 
muita saudade. A união do grupo foi uma constante 
registada por todos e foi muito bom perceber que os jo-
vens aderiam com prazer às actividades propostas. No 
final, catequistas e catequizandos deram testemunho 
de que “valeu a pena a experiência”. A Casa de Saúde 
das Irmãs Hospitaleiras é uma instituição dirigida a 
pessoas portadoras de deficiência e tem por missão 
prestar cuidados humanizados no âmbito da saúde, 
com especial incidência na psiquiatria. Os próximos 
turnos também já estão agendados e decorrem até ao 
próximo mês de março.

Encontro mensal dos Leitores
Os Leitores da Paróquia de Pombal reuniram, no sá-
bado passado, no seu encontro mensal. A reunião de 
Fevereiro encerrou os encontros de avaliação do Plano 
Pastoral Diocesano, a pedido do nosso Bispo. Durante 

os últimos meses, os Leitores da Paróquia procuraram 
dar um contributo para a Igreja Diocesana, elaborando 
um documento de recolha de opiniões sobre o plano 
anterior e dando sugestões para o futuro. Os Leitores 
reúnem mensalmente no primeiro sábado de cada 
mês. Os encontros são presididos pelo Pároco.
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Ultreia do
Movimento dos Cursilhos de Cristandade
Na primeira sexta-feira deste mês, o MCC de Pombal 
promoveu a sua Ultreia mensal, sendo a mesma pre-
parada, animada e apresentada pelas paróquias do 
Alvorge e Torre. A Jesuína, que coordenou a Ultreia, 
deu as boas vindas a todos os presentes, dirigindo 
uma palavra de incentivo e entusiasmo, dizendo que 
estávamos ali porque o Senhor nos tinha convocado 
e iríamos sair mais enriquecidos com Ele e com os ir-
mãos. Baseada na leitura de Mt.8, 23-27, a Filomena 
falou-nos do seu 4º Dia, muitas vezes assolado pelas” 
tempestades” da vida; mas, nos momentos mais difí-
ceis, quando apareciam os medos as angústias e os 
receios, sentiu que o Senhor nunca abandonou a sua 
“barca”. Ele vem no momento certo acalmar a tempes-
tade, porque a fé e a confiança no Seu amor não nos 
deixam afundar. Quantas vezes também nós vacila-
mos, quando pensamos que Ele vai a dormir, quando a 
dor fustiga a nossa vida e gritamos “Senhor, salva-nos! 
Vamos morrer!”. A resposta será: “Homens de pouca 
fé!” Mas, Ele está lá, de mão estendida, para me dar 
serenidade e confiança, acrescentava a Filomena. “Foi 
a partir do Cursilho que comecei a sentir a presença 
do Senhor mais forte na minha vida, constatando que 

nada acontece por acaso e que as contrariedades me 
ajudam a crescer na fé.” Os testemunhos dos outros 
irmãos vieram reforçar a ideia de que, tendo fé, não 
há medos. “Foi nas tempestades da vida que encontrei 
Cristo e por Ele me apaixonei”, acrescentava a Isabel. 
“A fé é o farol que ilumina os caminhos da vida. Esta 
fé só pode crescer na medida em que entro em diálo-
go com Ele, abandonando-me inteiramente nas Suas 
mãos. O Senhor nunca desiste de nós. Ele leva sem-
pre a água até ao moinho.” O Pe. Pedro Simões fez 
a síntese deste encontro, dizendo-nos que Jesus é o 
timoneiro da barca da nossa vida. Não podemos con-
duzir a nossa “barca” sozinhos, temos Alguém que vai 
sempre ao nosso lado: Jesus. O desânimo é proibido 
para um cristão. Temos de nos agarrar à esperança e 
à fé, sem receio e sem angústias; tudo isto nos vem do 
nosso baptismo. Na Eucaristia, a palavra foi centrada 
no amor fraterno. Precisamos uns dos outros, para nos 
realizarmos como pessoas. Que esta palavra seja efi-
caz nas nossas vidas, terminava o Pe. Pedro.

Helena Cabral

Comunidade unida
em oração pelos irmãos

A comunidade da Paróquia de Pombal reuniu-se, mais 
vez, na Igreja do Cardal, para rezar pelos seus irmãos 
e irmãs em Cristo. Segundo o Diác. Rodolfo Albuquer-
que, que presidiu à Oração Comunitária de Interces-
são, estes encontros são importantes para olhar a nos-
sa vida e levar-nos a perguntar, a nós próprios, até que 
ponto temos vivido a nossa condição de cristãos que 

rezam, não só por si, mas fundamentalmente pelos ou-
tros. Rezar pelos outros é uma graça muito grande. O 
diácono recordou o evangelho de domingo passado. 
Nesta pregação, Jesus disse aos Seus seguidores que 
devemos ser o “sal” e a “luz” na vida dos outros. O 
diácono também lembrou que o sal dá força e na comi-
da, quando a quantidade de sal é menor, os alimentos 
ficam sem sabor. Mas se exageramos, a comida fica 
salgada. Logo, também nós, cristãos, devemos saber 
usar a medida certa para temperar a vida dos que nos 
rodeiam, de forma equilibrada. E isto só é possível se 
vivermos em interioridade permanente com Deus. E 
como é que nós sabemos quando estamos a usar a 
quantidade certa? Quando somos acolhedores e mi-
sericordiosos com o irmão. A concluir, o jovem diácono 
lembrou que estamos sempre a caminho e um coração 
com sabor consegue brilhar na escuridão das trevas. E 
o amanhecer do dia seguinte irá permitir que cada um 
de nós acorde para uma nova realidade. A Oração Co-
munitária de Intercessão realiza-se no primeiro domin-
go do mês e conta com a participação da comunidade 
paroquial de Pombal. A oração intercessora é a acção 
de orar por outras pessoas, tendo como principal ob-

jectivo a glória de Deus. É uma oração que era usada 
no Antigo Testamento pelos profetas, como Abraão, 
Moisés, David, Daniel, entre outros. No entanto, é com 
Cristo que nos deparamos com o intercessor dos in-
tercessores e é por causa de Cristo que toda oração 
cristã se torna intercessão, já que é oferecida a Deus 
através do Seu sangue derramado na Cruz. Ele foi o 
mais importante intercessor que a humanidade conhe-
ceu. Por este motivo, é possível, em pleno século XXI, 
interceder, pela oração, por desconhecidos, neste caso 
dos nossos irmãos, pedindo a Deus que lhes conceda 
arrependimento e as Suas graças, de acordo com a 
Sua vontade.

www.paroquiapombal.pt
Notícias, Capelas, Sectores, Grupos, Movimentos, Fotos, 

Boletim, Apresentações do Cardal.
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Primeira leitura (Sir. 15, 16-21)
Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser fiel depende 
da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água: 
estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem 
estão a vida e a morte: o que ele escolher, isso lhe será 
dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte 
e poderoso e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre 
aqueles que O temem, Ele conhece todas as coisas do 
homem. Não mandou a ninguém fazer o mal, nem deu 
licença a ninguém de cometer o pecado.

Comentário
Todas as orientações que a palavra de Deus nos dá são luz 
a iluminar o nosso caminho, para assim melhor chegarmos 
até Ele. A moral, como se diz, do povo de Deus não é uma 
lei negativa, mas auxílio para ele se orientar. Esta lei não 
destrói a liberdade do homem, antes se lhe oferece como 
ajuda. São sempre dois os caminhos possíveis e nenhum 
deles escapa ao olhar de Deus; ao homem pertence agora 
a escolha. 

Segunda leitura (1 Cor. 2, 6-10)
Irmãos: Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, 
mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos 
príncipes deste mundo, que vão ser destruidos. Falamos 
da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes 
dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. 
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu; porque 
se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor 
da glória. Mas, como está escrito, «nem os olhos viram, 
nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo 
pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles 
que O amam». Mas a nós Deus o revelou por meio do 
Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as 
coisas, até o que há de mais profundo em Deus.

Comentário
O plano de Deus sobre este mundo é um mistério, que só 
foi completa e definitivamente revelado em Jesus Cristo, 
por meio do Espírito Santo. Antes da Encarnação de 
Jesus Cristo, já ele ia sendo anunciado, mais ou menos 
claramente; mas a manifestação deste plano de salvação, 
que está acima de toda a sabedoria dos homens, brilha 
agora como maravilhoso dom celeste. Conhecê-lo não 
é conquista humana, mas dom divino, que havemos de 
acolher com humildade e em acção de graças.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 17-37)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não 
penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim 
revogar, mas completar. Em verdade vos digo: Antes 
que passem o céu e a terra, não passará da Lei a mais 
pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se 
cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes 
mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar 
assim aos homens, será o menor no reino dos Céus. Mas 
aquele que os praticar e ensinar será grande no reino 
dos Céus. Porque Eu vos digo: Se a vossa justiça não 
superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino 

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

:: 18.Fev | Igreja Matriz - Eucaristia Verbum Dei (19h00)

:: 19.Fev | Salão Paroquial - Plenário do Conselho 
Pastoral Paroquial (18h00)

dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; 
quem matar será submetido a julgamento’. Eu, porém, 
digo-vos: Todo aquele que se irar contra o seu irmão será 
submetido a julgamento. Quem chamar imbecil a seu 
irmão será submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar 
louco será submetido à geena de fogo. Portanto, se fores 
apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o 
teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta 
diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão 
e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcilia-te com 
o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho, não 
seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas 
metido na prisão. Em verdade te digo: Não sairás de lá, 
enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi 
dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já 
cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho 
direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o 
para longe de ti, pois é melhor perder-se um só dos teus 
olhos do que todo o corpo ser lançado na geena. E se 
a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e 
lança-a para longe de ti, porque é melhor que se perca um 
só dos teus membros, do que todo o corpo ser lançado na 
geena. Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-
lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele 
que repudiar sua mulher, salvo em caso de união ilegítima, 
expõe-na ao adultério. (...) Ouvistes ainda que foi dito aos 
antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás 
diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que 
não jureis em caso algum: nem pelo Céu, que é o trono de 
Deus; nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés; nem 
por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei. (...) A vossa 
linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.» (...).

Comentário
Jesus veio a este mundo, e não desfez a Lei antiga, mas 
levou-a à perfeição, ensinando a entender o seu sentido 
profundo e a observá-la no íntimo do coração, no espírito 
e não apenas na letra. Por isso, o cristianismo, que tem 
as suas leis como todas as comunidades humanas, coloca 
a exigência profunda no amor, do qual as regras de vida 
são a expressão concreta e visível. O cristianismo tem, por 
isso, uma moral, mas não se reduz a uma lei moral.


