
Ele nos dá a vida
É o Espírito de Deus que nos dá 
a vida. O mesmo que ressuscitou 
Jesus. É pelo Espírito que Deus 
nos dá a Sua vida para sempre e 
nos ressuscita com Jesus. Mas, na 

verdade, isto não acontece só pela vontade de Deus. 
D’Ele, já sabemos que é de Sua vontade que vivamos 
com Ele para sempre. Por isso nos enviou o Seu Filho. 
Mas, e nós? É de nossa vontade viver com Ele para 
sempre e já aqui?. Porque, para recebermos a vida 
para sempre, a vida que Deus nos quer dar, o Espírito 
Santo tem de habitar em nós. O tempo da Quaresma 
também é um tempo para crescermos neste acolhi-
mento do Espírito, um tempo para nos consolidarmos 
como templos santos do Espírito. Sem Ele nos habitar, 
nem sequer podemos conhecer, experimentar, celebrar 
o que Jesus fez por nós. Se Jesus morreu por nós, é 
o Espírito que realiza agora essa salvação em cada 
um. Acolhê-l’O, deixar que nos habite, transformarmo-
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nos pela Sua acção, receber a Sua luz, os Seus dons, 
respirar a Sua presença são, entre outras, condições 
para que a vida que Jesus nos faz retormar seja uma 
realidade em nós. Tudo isto se manifesta, então, no 
nosso corpo, nas nossas atitudes, nas nossas pala-
vras, no amor levado para a vida. Só assim o Espírito 
nos pode habitar e isso é, já em si, uma manifestação 
da Sua presença em nós. Jesus é a ressurreição e a 
vida. Mas, para quem? Para quem acredita e orienta a 
sua vida por essa profissão de fé. Por isso é que tudo 
está sujeito, também, à nossa capacidade de amar. Se 
Jesus deu a vida para que tenhamos a vida e o fez por 
amor, essa é a Sua forma. Se nós acreditamos n’Ele, 
passa a ser, então, a nossa forma: chamados a amar 
muito. Somos chamado a viver amando, como Ele, 
para que o Espírito nos habite e nos dê a vida de Deus. 
Pergunta, então, enquanto tens tempo: queres real-
mente essa vida? Então, não percas tempo. Decide-te 
a viver na docilidade ao que Deus te pede e te dá.

alegria». A reparação não é nada mais nem nada me-
nos do que um ato de amor. Assim o vive o Francisco, 
o consolador de Deus: não como uma imposição, mas 
como um ato livre de amor de quem quer alegrar aque-
le que ama e por quem se sente infinitamente amado. 
O sacrifício é expressão de amor a Deus e ao próximo, 
onde a expressão extrema do amor de Deus se traduz 

no sacrifício de Cristo. Como reco-
nhece a Irmã Lúcia, «no decorrer de 
toda a Mensagem, a começar pelas 
aparições do Anjo, encontramos 
um apelo à oração e ao sacrifício 
oferecido a Deus por amor e pela 
conversão dos pecadores». O amor 
é a razão única do sacrifício. A men-
sagem de Fátima reconhece que o 

sacrifício é uma exigência do amor, à qual o amante 
não se pode furtar. Se, por um lado, o sacrifício é o pro-
cesso de aceitação na verdade de tudo quanto cons-
trói a minha vida, por outro, é também participação no 
mistério redentor de Cristo, na sua missão de reunir 
a todos no redil do Pai, não abandonando o outro na 
solidão da sua culpa – e, por isso, Maria desafia os 
pastorinhos a que se sacrifiquem pela conversão dos 
pecadores.

É insistente o pedido de reparação no acontecimento 
de Fátima. O Anjo convida ao sacrifício e à oração «em 
ato de reparação pelos pecados com que [Deus] é 
ofendido». Também a Senhora do Rosário desafia ao 
dom de si «em ato de reparação pelos pecados com 
que Deus é ofendido». Em Junho, as três crianças 
vêem na «luz imensa» que a Senhora lhes comunica 
um coração, que elas compreendem 
ser o «Imaculado Coração de Maria, 
ultrajado pelos pecados da humani-
dade, que queria reparação». A de-
voção dos primeiros sábados será, 
na aparição de Julho, indicada como 
um meio de reparação. Os pastori-
nhos, e em particular o Francisco, 
deixam-se surpreender por esta 
tristeza de Deus, esse mesmo Deus que os enche de 
alegria. É a tristeza de quem ama infinitamente e vê 
aqueles que ele ama perdidos no desamor. Aquele 
que se sabe amado incondicionalmente por Deus com-
preende o sofrimento de Deus por todos quantos se 
perdem do seu abraço com a marca do pecado. E o 
desejo de consolar a Deus surge como vocação. Como 
o expressa o Francisco: «Deus está tão triste, por cau-
sa de tantos pecados». «Se eu fosse capaz de lhe dar 

Luz e Esperança



e
         Luz

Esperança
::..::. 2 Abril 2017 :..:.:: Domingo V da Quaresma

Partilha missionária com o 5º Ano
No dia 26 de Março, 
os três grupos do 5º 
ano de catequese 
do domingo rece-
beram a visita da 
Irmã Fátima Gama, 
da congregação das 
Irmãs Missionárias 

do Espírito Santo. Missionária há 25 anos, trabalhou, 
sobretudo, na Guiné-Bissau, para onde voltará em bre-
ve. Partilhou com os catequizandos um pouco da sua 
experiência na pastoral e no ensino, sua área de for-
mação. Explicou que se tratava de um meio de primei-
ra evangelização, pois foi das primeiras missionárias a 
ser enviada para aquela região da Guiné (Caió, no No-
roeste do país). Sobre a realidade escolar, salientou a 
falta de escolas e de professores e a escassez de ma-
terial escolar. Porém, alunos e professores trabalham 
com muito empenho. A Ir. Fátima situou a vocação 
missionária no contexto do envio missionário de Jesus 
relatado no Novo Testamento. “Ides receber uma força 
do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis mi-
nhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e 
Samaria e até aos confins do mundo.” (Act. 1, 8) Esta 
sessão de catequese decorreu em ambiente de diálo-
go, com os catequizandos e catequistas a colocarem 
muitas perguntas à Irmã sobre as suas vivências em 
África. Iniciámos com a invocação do Espírito Santo e 
terminámos rezando o Pai-Nosso Missionário.

Dina Gama

Peditório da
Conferência de São Vicente de Paulo
A Conferência São Vicente de Paulo 
promoveu, no fim-de-semana pas-
sado, mais uma recolha de alimen-
tos em alguns espaços comerciais 
da nossa cidade. Mais uma vez, 
contamos com a presença de alguns 
vicentinos, que se entregaram a esta 
causa de alma e coração, procuran-
do fazer a diferença, todos os dias, 
na vida das pessoas apoiadas por esta instituição. 
Contámos, também, com os adolescentes que se en-
contram no último ano da caminhada para o Crisma, 
momento este aguardado com expectativa por todos. 
Como caminho de preparação, quiseram juntar-se a 
esta causa. No entanto e não menos importantes, en-
contrámos, também, os nossos adolescentes e grupos 
do 9º ano da Catequese e voluntários anónimos, que 
se dispuseram a arregaçar as mangas e a tentar fazer 
desta recolha um momento muito importante, com vis-
ta a que nunca faltem os bens essenciais na mesa das 
famílias por esta instituição apoiadas. O nosso bem-
haja e o nosso agradecimento a todos os que, com os 
seus donativos, permitem que, todos os dias, esta pe-
quena gota de água possa aliviar um pouco o oceano 
de necessidades que nos rodeia.

Helena Maximino

Ultreia de Apresentação dos
novos Cursilhistas

Foi com imensa alegria que o Manuel Faustino se diri-
giu a cerca de uma centena de cursilhistas, que esta-
vam no salão Paroquial de Pombal, no dia 23 de Março, 
para participar na Ultreia de Apresentação dos novos 
irmãos do Cursilho 129º de Homens e 112º de Senho-
ras, da Diocese de Coimbra. Dirigiu, também, uma pre-
ce ao Senhor, pedindo a que todos estivessem abertos 
ao Seu amor e à Sua graça. Ao fazerem a partilha de 
como viveram e sentiram o Cursilho, afirmaram que fo-
ram dias muito intensos, experiências únicas que mu-
daram a maneira de ver as coisas. Alguém afirmava: 
“Descobri que não sabia nada e vim com algumas dú-
vidas esclarecidas. Vivi numa abertura total. Sinto-me 
uma outra pessoa, mais confiante.” “Foi um tempo de 
fazer uma pausa na minha vida “, afirmou outra irmã. 
“Embora estivesse comprometida em alguns projectos, 
não me sentia preenchida. Tinha sede da palavra de 
Deus. Eu queria mais, sempre mais. Foram três dias 

cheios, que mexeram comigo e me fizeram aterrar de 
forma séria e comprometida. Percebi o quanto eu es-
tava tão distante do Senhor e o quanto Ele gosta de 
mim”. Outra afirmação feita nessa noite foi: “Foi uma 
experiência extraordinária. Fez-me pensar, meditar, 
reflectir e fazer novos amigos. O 4º Dia tem sido desa-
fiante. Trilhar os caminhos do Senhor, estar atento aos 
Seus sinais, revestindo-me de humildade.” Um outro 
testemunho foi que “este movimento é credível na Igre-
ja, por isso é importante. Ele leva a fé para a vida e a 
vida para a fé. A graça é o essencial de tudo. E é um 
desafio que nos é dado todos os dias.” Foi realçada a 
importância da dinâmica dos grupos de vida, que, vivi-
da a sério e plenamente, é um instrumento muito im-
portante para a vida. Coube, de seguida, ao Pe. João 
Paulo uma palavra de incentivo e encorajamento, quer 
aos mais novos, quer aos mais antigos cursilhistas. 
“Cristo renova-nos. Se não estivermos tocados interior-
mente, aquilo que dizemos e fazemos é oco. Não há 
que ter medo. Cristo renova a minha vida, mas a reno-
vação passa por todas as dificuldades. Deus não nos 
cria para as contrariedades, mas aproveita-as para nos 
falar. Assumir que Deus me salvou exige humildade, 
coragem e ânimo.” Realçou ainda a importância dos 
grupos de vida e das Ultreias, meios que o MCC põe 
ao nosso alcance para nos ajudar a realizar na vida o 
que Cristo nos propõe.” Ao finalizar, o Pe. João Paulo 
afirmava: “A Igreja é uma grande Ultreia que vive, em 
festa, a mensagem da salvação.

Helena Cabral
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24 horas com o Senhor

O Papa Francisco convocou toda a Igreja a dedicar 
24 horas ao Senhor. A iniciativa surgiu há um ano, no 
âmbito das celebrações do ano Santo da Misericórdia. 
Depois da forte adesão registada no ano transacto, o 
Santo Padre decidiu convocar de novo toda a Igreja 
a unir-se em oração. Consciente da necessidade do 
pedido do Santo Padre, a 
Igreja respondeu de forma 
afirmativa, participando nos 
vários momentos de oração 
que as paróquias organiza-
ram. O mundo inteiro esteve 
unido em oração durante 24 
horas. Pombal não foi excep-
ção. Entre as 21h00 de sex-
ta-feira passada e a mesma 
hora de sábado, vários gru-
pos asseguraram momentos 
de oração e cânticos ao Senhor. O projeto “24 Horas 
para o Senhor” é uma proposta mundial criada pela 
Santa Sé e coordenada pelo Conselho Pontifício para 
a Promoção da Nova Evangelização e teve, neste ano, 
como lema “Eu quero misericórdia”. A ideia passa pela 
promoção, nas Dioceses, de momentos de oração e de 
confissão, de anúncio do Evangelho e de vigília, que 
ajudem a viver a Quaresma e sirvam de preparação 
para a Páscoa. Durante a apresentação pública do 
projecto deste ano, o Papa Francisco recordou que “a 
Quaresma chama à conversão e à penitência, indica o 
jejum, a oração e a esmola, como via de transformação, 
e encoraja a um exame de consciência em ordem à 
admissão da culpa e à confissão dos pecados”. “Como 

disse São João Paulo II, ela prepara-nos para chamar 
branco ao branco e negro ao negro, mal ao mal e bem 
ao bem, a chamar pecado ao pecado e não libertação 
ou progresso”, salientou. Na sua catequese, o Papa 
destacou “o amor fiel de Deus”, que ajuda as pesso-
as a superarem as suas dificuldades e a colocarem-se 
também ao serviço dos outros. “Quem experimenta, 
na própria vida, o amor fiel de Deus e a Sua conso-
lação é capaz, ou melhor, tem a obrigação de estar 
próximo dos mais frágeis, assumindo as suas fragilida-
des”, sustentou. Francisco frisou ainda a importância 
de “perceber a acção compassiva de Deus, em todas 
as circunstâncias, mesmo quando marcadas pela de-
cepção e pelo sofrimento”. “Deste modo tornamo-nos 
fortes, a fim de permanecermos próximos dos irmãos 
mais frágeis”, não numa atitude de “auto-satisfação”, 
mas como “canais” de transmissão dos dons de Deus, 
como “semeadores” da Sua “esperança”, concluiu.

Os Retiros dos Crismandos

Como parte importante da caminhada de preparação 
para o Crisma, à semelhança do que aconteceu em 
anos anteriores, também, neste ano, a Paróquia orga-
nizou retiros para os nossos jovens crismandos. Este 
ano, com um cariz um pouco diferente, convidámos al-
gumas mães e voluntárias a fazerem parte da equipa 
de acompanhamento. Deixamos aqui, então, alguns 
testemunhos, de quem viveu com os jovens, esta ex-
periência. 

“Foi uma experiência nova e diferente, ao nível espiri-
tual. Também gostei de trabalhar em conjunto com es-
tes jovens que se estão a preparar para o Crisma. Gos-
tei do espaço e das actividades que desenvolvemos 
nesses dois dias. Foi bastante enriquecedor e intenso 
e fiquei a perceber melhor como funciona a instituição 
que nos acolheu e a sua importância na comunidade. 
Agradeço a oportunidade que me foi dada, como tam-
bém às Irmãs pela sua dedicação, às minhas colegas, 
que me ajudaram com os jovens (que eram 12) e aos 
jovens que se dedicaram e empenharam nas tarefas 
que lhe foram propostas e permitiram que este retiro 
fosse realmente importante para todos nós.” (Catarina 
Gonçalves)

“Como mãe que participou no retiro, gostei muito. Deu 
tempo para valorizar cada momento, encontrei-me 
com Deus em cada tarefa que elaboramos.” (Susana 
Gomes)

“Gostei muito de ter participado no retiro. Conheci duas 
Irmãs maravilhosas, gostei das actividades, tanto das 
individuais como as de grupo. Foi uma experiencia que 
não vou esquecer.” (Ilidia Gonçalves)

“O Retiro foi um bom momento de reflexão com Jesus 
e com o nosso próprio interior. Serviu para sentir todo 
o amor que temos em cada um de nós e para reflectir 
sobre a nossa própria existência nesta vida. Sente-se 
uma paz interior, parecendo que não estamos a viver 
na nossa realidade habitual. Estamos alheados de 
tudo o que é “mundano” e atingimos uma paz celestial. 
Sim, voltaria a repetir, tendo em atenção que a minha 
visão é um pouco diferente da dos nossos jovens. Foi 
uma experiência muito gratificante e enriquecedora.” 
(Gorete Gaspar)
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Primeira leitura (Ez. 37, 12-14)
Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os vossos túmulos e 
deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir 
à terra de Israel. Haveis de reconhecer que Eu sou o 
Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer 
ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e 
revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis 
que Eu, o Senhor, digo e faço».

Comentário
Depois de ter passado diante dos olhos, nos domingos 
anteriores, a história da salvação, no Antigo Testamento, 
através de alguns momentos mais significativos dessa 
história, chegamos hoje aos profetas. Eles são os homens 
que nos ensinam a interiorizar essa história e a apreender-
lhe o sentido profundo. Toda ela se encaminha para Jesus 
Cristo, para a sua Ressurreição, que hoje é anunciada no 
Evangelho com a ressurreição de Lázaro. Por meio do 
profeta, Deus promete-nos o seu Espírito, que é em nós o 
princípio e a fonte da Ressurreição.

Segunda leitura (Rom. 8, 8-11)
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não podem agradar 
a Deus. Vós não estais sob o domínio da carne, mas do 
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 
se alguém não tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence. 
Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal 
por causa do pecado, o espírito permanece vivo por causa 
da justiça. E se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus 
de entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou 
Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos 
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em 
vós.

Comentário
O Espírito de Deus é Quem dá a vida. Foi pelo Espírito de 
Deus que Jesus ressuscitou; é pelo Espírito que Deus nos 
dá a sua vida e nos ressuscita com Jesus, seu Filho. Mas 
para isso é preciso que o Espírito de Deus habite em nós.

Leitura do Evangelho (Jo. 11, 3-7.17.20-27.33b-45)
Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a 
Jesus: «Senhor, o teu amigo está doente». (...) Marta disse 
a Jesus: «Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que 
pedires a Deus, Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: 
«Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: «Eu sei que 
há-de ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-
lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita 
em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele 
que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas 
nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o 
Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». 
Jesus comoveu-Se profundamente e perturbou-Se. 
Depois perguntou: «Onde o pu sestes?». Responderam-
Lhe: «Vem ver, Senhor». E Jesus chorou. (...) Entretanto, 
Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma 
gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai 
a pedra». (...) Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse: 

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

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

:: 03-07.Abr | Igreja Matriz - Laudes animadas pelo 
Caminho Neocatecumenal (06h30)

:: 04.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
MCC (21h00)

:: 06.Abr | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 07.Abri | Salão Paroquial - Ultreia do MCC (21h30)

:: 07.Abr | Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 8º Ano (21h30)

:: 08.Abr | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 08.Abr | Igreja Paroquial - Eucaristia Verbum Dei 
(19h00)

:: 08.Abr | Salão PAroquial - Reunião de Preparação de 
Baptismos (19h00)

:: 08.Abr | Capela dos Crespos - Reunião do Grupo de 
Leitores (21h00)

:: 09.Abr | Igreja Matriz - Bênção e Procissão dos 
Ramos (10h00)

:: 09.Abr | Serra da Sicó - Via Sacra das Capelas 
(15h00)

:: 09.Abr | Igreja de S. Tiago, Coimbra - Adoração pelas 
Vocações (16h00)

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

:: 13.Abr | Igreja do Cardal - Missa da Ceia do Senhor 
(21h00)

:: 14.Abr | Igreja do Cardal - Celebração da Paixão do 
Senhor (15h00)

:: 14.Abr | Igreja do Cardal à Senhora de Belém - Via 
Sacra (21h00)

:: 11.Abr | Igreja do Cardal - Vigília Pascal (22h00)

«Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que 
sempre Me ouves, mas falei assim por causa da multidão 
que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste». 
Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O 
morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o 
rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o 
e deixai-o ir».


