
Escutar e seguir Jesus
Qual o caminho que o verdadeiro 
discípulo deve seguir? As leituras 
deste domingo apontam-nos a 
resposta: o verdadeiro discípulo 
deve seguir o caminho da escuta 

atenta de Deus e dos Seus projectos, numa docilidade 
permanente à Sua vontade, em obediência total e radi-
cal aos planos do Pai. Ser discípulo há-de significar 
sempre, também, seguir Jesus até à cruz, de forma 
verdadeira e comprometida, como testemunhas do pro-
jecto de Deus no mundo. Somos colocados, hoje, di-
ante do episódio da Transfiguração do Senhor, que, em 
Mateus, é antecedido do primeiro anúncio da Paixão e 
de uma catequese sobre as atitudes que o discípulo 
deve adoptar: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz 
de cada dia e seguir Jesus no Seu caminho de amor 
e de entrega da vida. Esta catequese tinha provocado, 
nos discípulos, algum desânimo e frustração, já que o 
seu conceito de messianidade estava a ser substituído 
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por um sentimento de fracasso. Eles vêem desapare-
cer, com a teoria da cruz, os seus sonhos de glória, de 
honras, de triunfos e começam a perguntar-se se vale 
a pena seguir um mestre que “só” tem para oferecer a 
morte na cruz. É neste contexto que surge o episódio 
da Transfiguração. Naquele momento, é deixada aos 
discípulos, em Pedro, Tiago e João, uma palavra de 
ânimo, pois se manifesta a glória de Jesus e se atesta 
que Ele é, na verdade, o Filho muito amado de Deus; é 
a garantia de que o projecto que Jesus apresenta é um 
projecto que vem de Deus. É como que uma injecção 
de esperança que lhes permite embarcar na aventura 
do “Reino” e apostar nesse projecto. Jesus é o Filho 
de Deus, em Quem se manifesta a glória do Pai; Ele 
é o Messias salvador, prometido e esperado, anuncia-
do pela Lei e pelos Profetas; Ele é um novo Moisés, 
através de Quem Deus dá ao Seu Povo a Nova Lei e 
através de Quem Deus propõe aos homens uma Nova 
Aliança. Escutemos e sigamos Jesus. É Ele a vida!

vai ser derramado por vós” (Lc. 22,20). As palavras 
da Senhora são um convite renovado a viver a partir 
da lógica eucarística do dom de si, inaugurada pelo 
Nazareno. E o “sim, queremos oferecer-nos” dos três 
pequenos pastores de Fátima, como primícias da men-
sagem, é a assinatura prévia de uma vida toda de en-

trega humilde nas mãos 
de Deus pelos homens. 
A reparação pedida em 
Fátima não é outra coi-
sa que a participação 
do mistério eucarístico 
de Cristo, da sua mis-
são redentora. Este 
convite a viver euca-
risticamente é também 
o âmago do pedido da 
comunhão reparadora 
nos primeiros sábados. 
Aqueles sabath serão 
sinal de uma recon-

dução de tudo e todos ao mistério de Deus, através 
do dom de si de cada mulher, de cada homem. Serão 
evocação da libertação prometida, que é o triunfo es-
catológico do Coração de Deus.

Há um palpitar eucarístico no coração da mensagem de 
Fátima. Se as primeiras palavras do Anjo aos três pas-
torinhos convidam à adoração (“Meu Deus, eu creio, 
adoro, espero e amo-vos”), o Anjo conduzirá as crian-
ças à contemplação do mistério de Deus (“Santíssima 
Trindade, adoro-vos profundamente”), para depois as 
introduzir aos sabores 
do mistério eucarís-
tico (“Tomai e bebei o 
Corpo e o Sangue”). É 
assim evocado um dos 
temas que caracteri-
zam profundamente a 
mensagem de Fátima, 
o pedido de uma res-
posta teologal à inicia-
tiva misericordiosa de 
Deus, o dom de si em 
oferta eucarística. O 
tema eucarístico está 
presente no desafio 
feito pela Senhora de branco: “Quereis oferecer-vos a 
Deus? Quereis oferecer-vos pela humanidade?”. Faz-
se assim eco daquela palavra inauguradora de Cristo: 
“Eis o cálice da nova Aliança no meu sangue, que 
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Missão Ambiente 674 no Trilho Certo
O Agrupamento de 
Escuteiros 674 de 
Pombal tem, até ao 
dia 31 de Março, o 
prazo para entregar, 
numa farmácia ade-
rente à Missão Am-
biente, o maior peso 
possível de emba-
lagens vazias e me-
dicamentos fora de 
uso. Para isso, pede 
ajuda à nossa comu-
nidade, no sentido de 
que quem tiver destes 
resíduos em casa, os 
entregue numa das 

seguintes farmácias de Pombal, Barros, Paiva ou Vi-
lhena, dizendo que é para o Agrupamento 674. Fica, 
desde já, o agradecimento a todas as pessoas que, até 
ao momento, têm apoiado nesta missão.

Sandra Carlos

Comunidade unida em oração
A comunidade da Paróquia de Pombal reuniu-se, mais 
vez, no primeiro domingo do mês, na Igreja do Car-
dal, para rezar pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. 

A celebração de 
domingo passado 
foi presidida pelo 
nosso pároco, Pe. 
João Paulo Vaz, 
que deu graças a 
Deus pelo dom da 
fé e da esperan-
ça. A palavra de 

Deus proclamada ajudou-nos a reflectir sobre a forma 
como encaramos os nossos inimigos. Jesus disse aos 
seus discípulos: “Amem os vossos inimigos e orem por 
aqueles que vos perseguem, para que venhais a ser 
filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar 
sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e 
injustos”. Na nota introdutória, os presentes foram con-
vidados a olhar 
para a sua vida e 
a questionar até 
que ponto têm 
vivido a sua con-
dição de cristãos 
que rezam, não 
só por si, mas 
fundamentalmen-
te pelos outros. Rezar pelos outros é uma graça muito 
grande, num mundo onde muitas vezes reina o indivi-
dualismo e o anonimato, onde muitas vezes pedimos 
mais por nós do que pelos outros. Tudo isto se concre-
tiza através da chamada oração de intercessão. A ora-
ção intercessora é a acção de orar por outras pessoas, 
tendo como principal objectivo a glória de Deus.

Curso de Cristandade de Homens
Decorreu, na Praia de Mira, de 2 a 5 de Março de 2017, 
o 129º Curso de Cristandade de Homens. Participaram 
alguns elementos da Paróquia de Pombal. Todos ma-
nifestámos a alegria e gratidão sentidas, pela óptima 
experiência de fé. Entre outros aspectos, salientamos 
a força decisiva da Graça de Deus, que é a base e o 
segredo da eficácia dos Cursos de Cristandade. Deste 
modo, os Cursos de Cristandade continuam a mostrar 
a sua actualidade, como movimento que procura, de 
uma forma simples e ao mesmo tempo profunda, ir ao 
encontro de pessoas que se encontram mais afasta-
das de Cristo e da Igreja, ajudando-as a descobrir ou 
redescobrir o essencial da fé cristã, oferecendo-lhes, 
ao mesmo tempo, sugestões práticas para garantir que 
a experiência marcante feita ao longo de três dias se 
prolongue por toda a vida. Por fim, dizer que os Cursos 
de Cristandade é um movimento que, como tantos ou-
tros, tem um papel muito importante na renovação da 
Igreja e da sociedade. Precisamos de ter uma fé viva, 
devendo viver unidos a Cristo. Cristo conta connosco, 
e nós com a Sua Graça. Decolores!

Diác. Rodolfo Albuquerque

Celebração de Quarta-feira de Cinzas
Chegou o tempo favorável! Chegou a hora de aceitar-
mos o convite de Jesus… Convite à oração, ao jejum 
e à esmola. “Convertei-vos a Mim de todo o coração, 
com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso 
coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao 
Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compas-
sivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos 
castigos que promete”, disse-nos a primeira leitura do 
dia de Quarta-feira de Cinzas. No Evangelho, fomos 
convidados à relação mais íntima com o Senhor. “Tu, 
porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a 
porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê 
o que está oculto, te dará a recompensa.” Jesus, no 
Evangelho, mostrou-nos qual deve ser a nossa atitude 
quando praticamos obras de penitência (tais como a 
esmola, a oração, o jejum) e insistiu na rectidão interior, 
garantida pela intimidade amorosa com o Pai. Era essa 
a atitude e a orientação do próprio Jesus em todas as 
Suas palavras e obras. Nada fazia para ser admirado 
pelos homens. Nós podemos ser tentados a fazer o 
bem para obtermos a admiração dos outros. Mas, essa 
atitude, por um lado, fecha-nos em nós mesmos; por 
outro lado, projecta-nos para fora de nós, tornando-
nos dependentes da opinião dos outros. “Arrepende-
te e acredita no Evangelho.” Foi com estas palavras 
que as cinzas foram impostas na nossa cabeça, sinal 
da nossa fragilidade e da nossa pequenez. As cinzas 
podem ser sinal de morte, mas podem dar lugar a uma 
vida nova. Neste tempo, é-nos pedido uma maior ade-
são ao conhecimento de Cristo e à conversão interior. 
Façamos, desta Quaresma, um tempo mais profundo 
de oração, de intimidade com Cristo Jesus, não es-
quecendo o compromisso com os nossos irmãos mais 
pobres.

Helena Cabral
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Renúncia Quaresmal a favor
da Obra do Frei Gil

“Com Maria, ao encontro do ressuscitado” é o título 
da Mensagem para a Quaresma 2017, na Diocese de 
Coimbra, onde D. Virgílio Antunes destaca que a Obra 
do Frei Gil é “muito querida por todos”. Neste contexto, 
o produto da renúncia quaresmal vai ser para ajudar a 
instituição de acolhimento de crianças e jovens, funda-
da em 1942, por Frei Gil Alferes, frade Dominicano, na-
tural do Concelho de Oliveira do Bairro. A Obra do Frei 
Gil é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 
que tem como “prelado protector o Bispo de Coimbra” 
e tem promovido “o acolhimento, educação e integra-
ção social de crianças e jovens em situação de risco ou 
com carências de vária ordem”. D. Virgílio Antunes, na 
sua mensagem, convida toda a comunidade diocesana 
a fazer uma “séria” caminhada quaresmal com Maria 
e numa Igreja de rosto mais mariano: “Confiantes na 
fé, guiados pela Palavra e comprometidos na carida-
de”. Para o Bispo de Coimbra, a Quaresma com Maria 
leva a “alargar o coração a todos”, faz sair como ela ao 
encontro dos irmãos, particularmente dos mais neces-
sitados no corpo ou no espírito. “Para alguns, esses 
poderão constituir momentos de revelação do Deus 
de amor e de misericórdia que desconhecem, que 
procuram e que, por obra da sua graça, acabarão por 
encontrar”, observa. Na mensagem para a Quaresma 
2017, vivida no contexto do Centenário das Aparições 
de Fátima, o bispo de Coimbra destaca a “oportunida-
de” de aprofundar o lugar da Virgem Maria no mistério 
de Deus e no mistério da Igreja. A companhia de Ma-
ria, disponível para fazer caminho connosco, é, para 
a Igreja e para cada um de nós, um precioso auxílio 
que não queremos desperdiçar”. Maria é modelo para 
a fé de cada pessoa. O tempo litúrgico da Quaresma 
com Maria é uma “peregrinação interior”, pois a vida do 
crente é sempre uma caminhada baseada na fé e ali-
cerçada na confiança no Deus. A conversão pessoal é 
o sinal maior da autenticidade do caminho de fé que o 
Senhor nos propõe nesta Quaresma, acrescenta o bis-
po diocesano, que apresenta ainda, aos diocesanos, 
Maria como modelo de “escuta da Palavra de Deus” e 
de caridade com os irmãos. A Quaresma é um período 

de 40 dias, marcado por apelos ao jejum, partilha e 
penitência, que serve de preparação para a Páscoa, 
a principal festa do calendário cristão. Neste contexto, 
surge a renúncia quaresmal prática, para ajudar, neste 
ano, a Obra do Frei Gil.

Agência Eclesia

Visita ao Convento do Louriçal
No passado sábado, dia 4 de Março, um grupo com-
posto por adolescentes, catequistas e pais, da Cate-
quese da nossa Paróquia, muito bem representada, 
pelos Vicentes, Casal Fernão João e, claro, Pombal ci-
dade, deslocaram-se ao Louriçal, a fim de efectuar uma 
visita ao Convento, a convite da Madre, Irmã Fátima. A 
visita tinha por finalidade conhecer um pouco mais da 
história deste Convento e contactar com a realidade 
da comunidade de Clarissas aí residente. Os visitantes 
foram convidados a assistir a uma apresentação em 
power-point, com os princípios básicos da Ordem de 
Santa Clara de Assis, composto também de algumas 

fotos, que exemplificam a vida  dentro do convento, no 
que se refere às suas actividades diárias. Ao serem 
recebidos pelas Clarissas, os adolescentes e restan-
tes acompanhantes tiveram oportunidade de colocar 
questões, esclarecer pontos de vista muitas vezes 
estereotipados pela “história” e meios de comunicação 
social, trocando algumas impressões. Questões como: 
“porque escolheram este caminho”, “como souberam 
que era esta a vossa vocação?”, “têm televisão?”, “têm 
facebook?”, “como vivem?”, “como é a vossa rotina di-
ária?”, “se fizerem alguma coisa de errado, tem casti-
gos?”, “como é ser Madre Superiora?”. A Madre a tudo 
respondeu, com um seu peculiar sorriso. Também das 
outras Irmãs presentes, recebemos sorrisos e agra-
decimentos, pela campanha “Catequese Solidária”. 
Visitaram o museu dedicado à “Irmã Maria do Lado”, 
fundadora do Convento do Louriçal, bem como a Igreja 
do Mosteiro, onde podemos encontrar diariamente o 
“Santíssimo” exposto, para adoração. Terminámos a 
visita, comprando bolos e doces que são confeciona-
dos no convento, pelas irmãs que lá se encontram.

Helena Maximino
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Primeira leitura (Gen. 12, 1-4a)
Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: «Deixa a tua terra, 
a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que Eu 
te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei; 
engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei 
a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; 
por ti serão abençoadas todas as nações da terra». Abraão 
partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.

Comentário
A primeira afirmação da nossa fé, em relação aos homens, 
é que Deus nos chamou para sermos o seu Povo. Este 
chamamento está já nas origens, mas houve depois, ao 
longo da história da salvação, momentos especialmente 
significativos, e, destes, o primeiro e bem significativo 
foi, sem dúvida, o chamamento de Abraão. É a partir de 
Abraão que aparece, no meio de todos os outros povos, 
o Povo de Deus. Com ele o Senhor faz Aliança e a ele 
entrega a grande promessa, de que nele serão abençoados 
todos os povos da Terra, promessa que se há-de realizar 
plenamente no Descendente de Abraão, Jesus Cristo.

Segunda leitura (2 Tim. 1, 8b-10)
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força 
de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não 
em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio 
e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em Cristo 
Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora 
pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que 
destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, por 
meio do Evangelho.

Comentário
O chamamento de Deus chega até aos homens por seu 
Filho, Jesus Cristo, que, na leitura do Evangelho, o próprio 
Pai nos apresenta para que O escutemos. Por Ele se 
renova a Aliança entre Deus e os homens, e n’Ele já temos 
a garantia da vida e da imortalidade. É esta a fé da Igreja 
desde o princípio, como o Apóstolo o atesta.

Leitura do Evangelho (Mt. 17, 1-9)
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto 
monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou 
resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-
se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a 
falar com Ele. Pedro disse a Jesus: «Senhor, como é bom 
estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três tendas: uma 
para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele 
falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua 
sombra e da nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho 
muito amado, no qual pus toda a minha complacência. 
Escutai-O». Ao ouvirem estas palavras, os discípulos 
caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então 
Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: «Levantai-vos 
e não temais». Erguendo os olhos, eles não viram mais 
ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-
lhes esta ordem: «Não conteis a ninguém esta visão, até o 
Filho do homem ressuscitar dos mortos».

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

:: 12.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

:: 13-17.Mar | Igreja Matriz - Laudes animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

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

:: 14.Mar | Capela dos Redondos - Confissões 
Quaresmais (19h30)

:: 14.Mar | Capela da Estrada - Confissões Quaresmais 
(20h15)

:: 14.Mar | Capela de Santorum - Confissões 
Quaresmais (21h00)

:: 14.Mar | Centro Paroquial - Reunião da Equipa Alpha 
Pombal (21h00)

:: 14.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º Ano (21h00)

:: 15.Mar | Capela da Charneca - Confissões 
Quaresmais (19h30)

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

:: 16.Mar | Centro Paroquial - Encontro da Equipa 
Fraterna de Animação Pastoral (19h15)

:: 17.Mar | Capela do Casal F. João - Confissões 
Quaresmais (19h00)

:: 17.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º Ano (21h00)

:: 17.Mar | Auditório da Biblioteca Municipal - Palestra 
sobre as Vocações (21h00)

:: 18.Mar | Seminário Maior - Recolecção dos 
Animadores da Catequese de Adultos (09h30 às 12h30)

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

:: 19.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

Comentário
A Transfiguração é a revelação antecipada de Cristo 
glorioso. Em Cristo transfigurado se antevê a vida e a 
imortalidade a que somos chamados, reconhecemos a 
glória do Jesus, que se há-de revelar em nós, e tomamos 
coragem para subirmos até à transfiguração pascal, que 
Deus dará a quem escutar e seguir o Seu Filho.


