
Viver na luz
A imagem da “luz” e das “trevas”, 
hoje utilizada na segunda leitura, 
é uma imagem que aparecia 
frequentemente na catequese 
primitiva. O símbolo “luz / trevas” 

aparece, também, nos escritos de Qûmran para definir 
o mundo de Deus (luz) e o mundo que se opõe a Deus 
(trevas). Para São Paulo, viver nas “trevas” é viver à 
margem de Deus, recusar as suas propostas, viver pri-
sioneiro das paixões e dos falsos valores, no egoísmo 
e na auto-suficiência. Ao contrário, viver na “luz” é 
acolher o dom da salvação que Deus oferece, acei-
tar a vida nova que Ele propõe, escolher a liberdade, 
tornar-se “filho de Deus”. Os cristãos são aqueles que 
escolheram viver na “luz”. São Paulo, dirigindo-se aos 
cristãos da parte ocidental da Ásia Menor, exorta-os 
a viverem na órbita de Deus, como Homens Novos, e 
a praticarem as obras correspondentes à opção que 
fizeram pela “luz”. Em concreto, São Paulo pede-lhes 
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que as suas vidas sejam marcadas pela bondade, pela 
justiça e pela verdade. Mais ainda: o cristão não é só 
chamado a viver na “luz”; mas deve desmascarar as 
“trevas” e denunciar as obras e os comportamentos 
daqueles que escolhem viver nas “trevas” do egoísmo, 
da mentira, da escravidão e do pecado. O cristão não 
deve só escolher a luz, mas deve também desmascarar 
as obras das “trevas”, de forma aberta e decidida. “Luz” 
e “trevas” são duas esferas de poder capazes de tomar 
conta do homem e de condicionar a sua vida, as suas 
opções, os seus valores e comportamentos. O cristão, 
no entanto, é aquele que optou por “viver na luz”. Para 
mim, o que significa, em concreto, “viver na luz”? O que 
é que isso, em termos práticos, implica? Quais são os 
esquemas, comportamentos e valores que devem ser 
definitivamente saneados da minha vida, a fim de que 
eu seja um testemunho da “luz”? Caminhemos para a 
luz de Cristo, anunciando e denunciando, sem esque-
cer nunca o amor de Deus por nós.

âmago do pedido de consagração ao Coração de Ma-
ria e da comunhão reparadora nos primeiros sábados 
está a centralidade de Deus. Enquanto caminho que 
conduz a Deus, o Coração de Maria é um coração mol-
dado segundo o Coração de Deus – «dar-vos-ei pas-

tores segundo o meu 
coração» (Jer 3,15) 
– e consagrar-se a 
ele é acolher-se na 
vontade de se deixar 
converter pela miser-
icórdia divina. O Co-
ração Imaculado é 
ícone dos desígnios 
de misericórdia que 
Deus tem sobre o 
seu povo. Assim 
também os primeiros 
sábados, oferecidos 
em reparação do 
Coração Imaculado 

de Maria, evocarão no crente a centralidade da 
misericórdia de Deus e recordar-lhe-ão que o coração 
sem mácula transparece a sua presença amorosa para 
sempre.

Na aparição de Junho, a Senhora apresenta o seu 
Coração Imaculado como «refúgio e o caminho que 
[...] conduzirá até Deus.» De novo, em Julho, depois 
da visão do inferno, ela o reafirma ao propor a con-
sagração ao seu Coração Imaculado como meio de 
conversão e repara-
ção. A devoção ao 
Coração de Maria 
torna-se, nomeada-
mente com o pedido 
de consagração da 
Rússia e de tudo o 
que esta simboliz-
aria, expressão da 
presença de Deus 
que acompanha o 
drama da história 
dos homens, convi-
dando os crentes a 
uma visão outra da 
história, projectada 
sobre uma dimensão escatológica. Em Pontevedra e 
Tuy, nas visões que fecham o acontecimento de Fátima, 
o apelo à consagração é renovado, sendo-lhe associa-
da a comunhão reparadora dos primeiros sábados. No 
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Peditório da Cáritas
A Cáritas Diocesana de Coimbra informa que anga-
riou “perto de 20 mil euros”, no peditório de rua com 
mais de 500 pessoas, em cerca de 60 locais, realizado 
entre 16 e 19 de Março. “Obrigada pelo seu contribu-
to”, escreve a instituição católica, sublinhando ainda o 
trabalho de  “mais de 500 pessoas”, espalhadas por 
toda a diocese, que lembraram “que muitos precisam” 
desse apoio”. O Centro de Apoio Social da instituição 
vai utilizar a verba angariada para ajudar pessoas em 
“situação inesperada de carência económica”.

Retiros com as Irmãs Hospitaleiras
Nós, as Ir-
mãs Hos-
p i ta le i ras , 
entre 2016 
e 2017 ti-
vemos a 
alegria de 
receber, em 

Condeixa, os jovens em preparação para o Crisma 
da Paróquia de Pombal. Todos receberam a proposta 
radical de atravessar o deserto do silêncio, para arris-
car o encontro pessoal com Jesus, através da aproxi-
mação da Palavra de Deus, da oração em grupo, dos 
momentos de partilha e crescimento. Todos os jovens, 
com a sua energia e alegria, deixaram, durante um 
fim-de-semana, as ocupações habituais de cada dia e, 
num lugar afastado do que é familiar, despiram as más-
caras, para estar a sós com Deus. Alguns descobriram 
um novo rosto de Deus, outros reconheceram a Sua 
distância e a necessidade de se aproximar e outros 
manifestaram a importância de aprofundar a relação 
com Deus. O objectivo dos retiros era lançar a semente 
na boa terra do coração de cada um, terra preparada 
por vários anos de catequese e que Deus fará crescer 
no devido tempo, para que dê fruto. Para nós, é mui-
to belo poder servir de instrumento para a acção de 
Deus nos seus corações e tornou-se, assim, possível 
participar de momentos intensos e partilhar com estes 
jovens a alegria e a ternura de Deus que fala com cada 
um no seu modo próprio. À Paróquia de Pombal agra-
decemos, também, o convite ao nosso envolvimento 
na caminhada dos jovens crismandos, bem como esta 
forma de empenho. Estão agora também nos nossos 
corações e nas nossas orações.

Irmãs Lígia e Susana

112º Cursilho de Cristandade de Senhoras
Foi em gran-
de apoteose 
que o 112º 
Cursilho de 
S e n h o r a s , 
da Diocese 
de Coimbra, 
foi recebido no Seminário Maior de Coimbra, por umas 
centenas de Cursilhistas de todas as partes da nossa 
Diocese. Este punhado de mulheres fizeram, nos dias 
16 a 19 de Março, um encontro pessoal com Cristo, 
este Cristo que quer precisar de cada um de nós na 
construção deste mundo. A descoberta de que também 
somos Cristo e que Deus nos dá as Suas graças, en-
cheu os corações de alegria. O número significativo de 
crianças que corriam pelo Salão de São Tomás, local 
do Encerramento, anuncia-nos um tempo de esperan-
ça e faz renascer em nós a certeza que o Movimento 
dos Cursilhos de Cristandade continua actual e a ser 
necessário, para levar Cristo aos nossos ambientes. 
Hoje, podemos dizer “Cristo e eu, maioria absoluta!”.

Escola Paroquial de Pais do 6º Ano
Na passada 6ª feira, 17 de Março, realizou-se o 5º en-
contro da escola paroquial de pais do 6º Ano e teve 
como tema “O triunfo do Reino de Jesus”. O encontro 
iniciou-se com uma breve reflexão acerca da existência 
de fracassos, frustrações ou desilusões na nossa vida; 
como é que gerimos esses momentos; o que é que 
Deus nos pede e como é que a nossa fé “reage” nestas 
alturas menos boas. Desta reflexão, concluiu-se que 
os momentos menos bons da nossa vida, muitas ve-
zes geradores de angústia, capazes de nos tirar a força 
para avançar, são, simultaneamente, um teste à nossa 
Fé e à nossa capacidade e luta. É nestes momentos 
que sentimos a necessidade de Alguém que nos ajude 
a levantar do estado de desânimo em que nos encon-
tramos e nos empurre para a frente. Aproximamo-nos, 
assim, mais de Deus com a esperança e na serenidade 
da fé, reconquistando a paz íntima que n’Ele encon-
tramos. A condenação e a morte de Jesus na cruz foi, 
para aqueles que O seguiam, um verdadeiro fracasso 
e desilusão; o Reino de Deus anunciado por Jesus ti-
nha sido um aparente fracasso. O rei que os judeus 
esperavam para os libertar da opressão e escravidão 
por parte dos romanos, e que julgavam ser Jesus, iria 
ser morto. Tudo parecia um grande pesadelo! Mas, 
passados 3 dias… tudo acontece! Jesus ressuscita e o 
projecto que anunciava aparece luminoso aos olhos de 
todos. Dá-se o triunfo da mensagem Reino de Deus. 
Jesus introduz no mundo um novo sentido para a vida, 
uma vida sem fim, cumprindo assim a promessa do 
Pai; e uma nova forma de viver, aquela que se vive no 
Reino de Deus, ao qual somos chamados a viver e a 
ser testemunhas ajudando na sua construção e na de-
fesa dos seus valores. Somos discípulos missionários, 
instrumentos pelos quais Jesus ressuscitado continua 
a ser vida nova para todos. Nesta missão, não estamos 
sozinhos: Jesus ressuscitado caminha connosco.

Colóquio “Verdade ou Mentira?”
O Centro Universitário Manuel da Nóbrega (CUMN) 
promove, no dia 1 de Abril, um colóquio: “Verdade ou 
Mentira?”, no Auditório da Reitoria da Universidade de 
Coimbra. Esta iniciativa conta com a presença de Fer-
nando Santos, selecionador nacional de futebol; Aura 
Miguel, jornalista da Rádio Renascença; Guilherme 
Tomé Ribeiro, vocalista dos Salto; e David Dinis, diretor 
do jornal Público, refere uma nota enviada à Agência 
ECCLESIA. Este colóquio está integrado no “Fé e Cul-
tura” e é aberto a todos os que desejem participar.
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Vocações inspiram Palestra dos 9º e 10º Anos
“Vocações” foi o tema escolhido pelos coordenadores 
do 3º Sector da Catequese da Paróquia de Pombal, 
para dar vida a mais uma palestra dirigida aos jovens 
que estão na sua fase final da caminhada catequéti-
ca. A organização convidou três oradores: a psicóloga 
Susana, o antigo seminarista Daniel Mendes e Leonel 
Gameiro (leigo da nossa paróquia, que, neste ano, de-
verá ser ordenado diácono permanente). Os três ora-
dores encantaram a plateia, composta na sua maioria 
por adolescentes, com testemunhos de vida, alguns 
impressionantes. Para a assistência, foi um momento 
de profunda interiorização e reflexão do amor de Deus 

por nós. A psicóloga convidada foi a primeira a inter-
vir e orientou o seu testemunho abordando o tema da 
orientação vocacional e a importância das escolhas. 
Segundo a profissional de saúde, todos nós temos um 
propósito e é de acordo com o mesmo que fazemos es-
colhas na nossa vida. “As grandes questões onde nos 
situamos, interrogações que se nos colocam, fazem 
parte da fase de tomar decisões”, disse e acrescentou 
que “a orientação vocacional pode ajudar a descobrir 
o que somos e o que fazer, pois todos nós temos uma 
vocação, ou seja, um chamamento”. A jovem psicólo-
ga admitiu que esteve distante da Igreja muitos anos, 
apesar de ter feito o percurso na catequese; sentiu-
se um bocado perdida, todo esse tempo. Questões, 
angústias, dificuldades que se foram apresentando e, 
entretanto, uma grande transformação. Numa manhã 
de domingo, sentiu uma “voz” a chamar que a levou de 
volta à Missa. Recorda-se que, nessa manhã, quando 
de encontrava sozinha em casa, olhava pela janela e 
se questionava o que estava ali a fazer à hora da mis-
sa… Extraordinário! Seguiu-se a intervenção do Daniel 
Mendes. Este jovem do concelho de Soure frequentou 
o Seminário do Porto e colabora, actualmente, com o 
Pe. Nuno Santos, em Coimbra. “Um desafio do amor 
em busca de mim mesmo”, foi assim que Daniel de-
signou a sua vocação. “Quem me chama? A que me 
chama?”, recordou. Na noite de sexta-feira passada, o 
jovem partilhou com os presentes o seu caminho pes-
soal de vida e a rebeldia de outros tempos. Abandonou 
o percurso da catequese, a boa educação dos pais e 
tornou-se uma pessoa rebelde. Confundiu liberdade 
com libertinagem e a sua vida parecia um “inferno”. Só 
mais tarde, quando encontrou uma Bíblia em casa dos 
pais (e foi na palavra de Deus que a mudança acon-
teceu), estando perdido, se encontrou com Deus. Re-
gressou à Catequese, à Missa, retomou a vida, depois 
de tantas dificuldades… E, com a oração, superou, 
voltando a estudar, e seguiu em frente. Na confissão 

encontrou o aconchego de Deus; vê na mensagem de 
Fátima um apelo à conversão; vê na reconciliação um 
tratamento de cura, um novo caminho, uma nova vida. 
Afirma que Deus não tira nada a ninguém… O vento, 
quando sopra, leva-nos sem saber para onde vamos e 
os caminhos podem ser perigosos. Fez a descoberta 
da vocação para o sacerdócio, trilhando um caminho 
difícil e árduo, com muitas tentações e coisas que nos 
impedem de ouvir e encontrou, assim, o sentido para a 
vida. No voluntariado experimenta a ajuda ao outro, ser 
para o outro, um modo muito importante para apren-
der a crescer. A mudança é importante. A encerrar a 
noite, Leonel Gameiro partilhou a sua experiencia pes-
soal de fé. O início da sua vocação foi no amor dos 
pais. É nesse momento que começa a vocação, que 
depois se fundamenta no Baptismo, um marco. É a 
partir desse momento, com o selo de Jesus Cristo, que 
recebe a vida. Apresentou todo o seu percurso, desde 
a Catequese, um caminho que exigiu esforço (fazia 
cinco quilómetros a pé para cada lado para ir). Viveu 
o Crisma como um passaporte para ficar e não voar 
fugindo, como as pombas. Leonel Gameiro partilhou 
algumas das suas experiências marcantes, como os 
convites para fazer as leituras nas capelas vizinhas, o 
grupo de jovens, de que foi um elemento fundador, na 
altura - uma experiência bela e rica que viveu. Esse 
grupo foi apoiado pela Cáritas de Coimbra – grandes 
experiências vividas na Praia do Pedrogão, os acam-
pamentos acompanhados pelo padre João Lavrador… 

Os desafios continuaram a surgir e o chamamento 
para a realização vocacional é constante: o matrimónio 
- modo de realização a amar o outro; o convite para ser 
Ministro da Sagrada Comunhão e Celebração da Pa-
lavra. O maior de todos os desafios foi o convite para 
o diaconado permanente. Grandes questões se levan-
taram: o que queres de mim, Jesus?... A resposta foi 
exigente, morosa e de muita reflexão, envolvendo uma 
grande decisão em família para esta missão. Mas, por 
fim, chegou o “sim”: sim, Senhor, eu quero servir-Te. A 
resposta é difícil e é na oração que ela surge. Os cinco 
anos de formação a preparar para este serviço foram 
duros. Muita coisa fica para trás, mas vale a pena. A 
opção por Jesus Cristo vale a pena. E terminou muito 
no modo do papa João Paulo II: “Jovens não tenham 
medo! Viver com Jesus e para Deus vale a pena! Dei-
xar que Ele nos conduza como conduziu os pescado-
res naquela noite...

Piedade Machado
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Primeira leitura (Ex. 17, 3-7)
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: «Enche a 
âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, 
pois escolhi um rei entre os seus filhos». Quando chegou, 
Samuel viu Eliab e pensou consigo: «Certamente é este o 
ungido do Senhor». Mas o Senhor disse a Samuel: «Não 
te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua 
elevada estatura, pois não foi esse que Eu escolhi. Deus 
não vê como o homem; o homem olha às aparências, o 
Senhor vê o coração». Jessé fez passar os sete filhos 
diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: «O Senhor 
não escolheu nenhum destes». E perguntou a Jessé: 
«Estão aqui todos os teus filhos?». Jessé respondeu-
lhe: «Falta ainda o mais novo, que anda a guardar o 
rebanho». Samuel ordenou: «Manda-o chamar, porque 
não nos sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar». 
Então Jessé mandou-o chamar: era ruivo, de belos olhos e 
agradável presença. O Senhor disse a Samuel: «Levanta-
te e unge-o, porque é este mesmo». Samuel pegou na 
âmbula do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia 
em diante, o Espírito do Senhor apoderou-Se de David.

Segunda leitura (Ef. 5, 8-14)
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas agora sois luz no 
Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é 
a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que 
mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das 
trevas, que nada trazem de bom; tratai antes as denunciar 
abertamente, porque o que eles fazem em segredo 
até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são 
condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o 
que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: 
«Desperta, tu que dormes; levanta-te do meio dos mortos 
e Cristo brilhará sobre ti».

Leitura do Evangelho (Jo. 9, 1.6-9.13-17.34-38)
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego 
de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco 
de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai 
lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». 
Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam 
os vizinhos e os que o viam a mendigar: «Não é este o que 
costumava estar sentado a pedir esmola?». Uns diziam: 
«É ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». 
Mas ele próprio dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o 
que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus 
fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus 
perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele 
declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui 
lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos fariseus: «Esse 
homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado». 
Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais 
milagres?». E havia desacordo entre eles. Perguntaram 
então novamente ao cego: «Tu que dizes d’Aquele que 
te deu a vista?». O homem respondeu: «É um profeta». 
Replicaram-lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar-nos?». E expulsaram-no. 
Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 26.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

:: 26.Mar | Salão Paroquial - Reunião das Equipas da 
Visita Pascal (18h00)

:: 27-31.Mar | Igreja Matriz - Laudes animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

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

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

:: 28.Mar | Capela dos Mendes - Confissões (19h30)

:: 28.Mar | Capela dos Crespos - Confissões (20h15)

:: 28.Mar | Capela do Pinheirinho - Confissões (21h00)

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

:: 28.Mar | Capela da Arroteia - Confissões (19h30)

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

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

:: 31.Mar | Igreja do Cardal - Confissões Quaresmais 
(21h00)

:: 01.Abr | Igreja do Cardal - Confissões: 7º Ano (09h00) 
; 8º Ano (10h00); 10º Ano (11h00)

:: 01.Abr | Igreja do Cardal - Festa do Perdão do 3º Ano 
(15h00)

:: 01.Abr | Igreja do Cardal - Eucaristia de Envio a Taizé 
(17h00)

:: 01.Abr | Salão Paroquial - Formação Arciprestal de 
Leitores (21h00)

:: 02.Abr | Igreja Matriz - Via Sacra do 4º Ano (10h00)

:: 02.Abr | Salão Paroquial da Mata Mourisca - 
Encontro de Formação de Zeladores, Sacristães e 
Comissões de Capelas (15h00)

:: 02.Abr | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

:: 02.Abr | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele 
respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, para que eu acredite 
n’Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é quem está a 
falar contigo». O homem prostrou-se diante de Jesus e 
exclamou: «Eu creio, Senhor».


