
Ai de mim
Uma das coisas que sempre me 
emociona muito, quando contem-
plo Deus e o Seu amor, é a Sua 
confiança extrema em cada um 
de nós. Continua a ser serena-

mente devastadora a ideia de que Deus não precisa, 
realmente, de mim para criar e recriar o mundo, a ideia 
de que eu não acrescento nada ao que Deus fez, a ide-
ia de que Ele pode salvar todos e todas as coisas sem 
a minha intervenção, mas que não quis assim. Deus 
quer precisar de mim para continuar e concluir a Sua 
obra; Deus quer contar comigo para santificar a Sua 
obra; Deus precisa de mim para salvar. Foi na “humani-
dade” que Jesus nos salvou e é na “humanidade” que a 
obra da salvação continua e se há-de concluir. Na reali-
dade, é um facto que a verdade de Deus em tudo nos 
diz respeito. A salvação, a santificação, a consagração 
de todas as coisas... tudo é por nossa causa. E Deus, 
que nos fez à Sua imagem e semelhança, não nos po-
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Nos dias 27 e 28 de Janeiro, decorreu em Pombal, o 
primeiro encontro de noivos deste ano pastoral. Ape-
sar do frio, o dia estava lindo. Em Equipa, iniciámos o 
encontro na Capela de Santo António. Aí, o Pe. João 
Paulo ajudou-nos a rezar e a 
abrirmo-nos à acçäo do Espíri-
to Santo. Robustecidos e ani-
mados pela certeza que nada 
é nosso nem acontece por nós, 
dispusemo-nos a receber os 24 
casais de noivos, para com eles 
fazermos CPM. Com o brilho no 
olhar e a alegria estampada no 
rosto, vieram de perto e de longe, cheios de projectos e 
de sonhos. Vamos casar, e agora? A iniciar o encontro, 
foram-nos lançados alguns desafios: Estamos decidi-
dos a amar para sempre? Estou consciente que amar 
é a decisão livre de me comprometer? Fico encantado 
com a grandeza do outro(a)? Consigo falar/escutar 
com o outro(a)? Mas, façamos da nossa casa um sí-
tio onde o outro(a) viva e seja feliz! Então, vivamos o 
amor humano no plano divino! Desta forma acontecerá 
o milagre do encontro e da descoberta, em todas as 
circunstâncias da vida do outro(a). Os vários temas 
abordados pelos casais da Equipa levaram os noivos 
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ao diálogo e à partilha, projectando-os para a vivência 
do Sacramento do Matrimónio, tema desenvolvido pelo 
Pe. Joäo Paulo. O matrimónio prepara-se, faz-se e re-
faz-se. Constrói-se em cada dia, com as alegrias e as 

tristezas e refaz-se nos momen-
tos difíceis e quando supera as 
crises. O amor humano é um 
dom do amor de Deus. Pelo 
que o Matrimónio, baseado num 
amor exclusivo e definitivo, se 
torna o ícone do relacionamento 
de Deus com o Seu povo, bom 
como o modo de Deus amar se 

torna a medida do amor humano. O Sacramento é um 
sinal sensível e eficaz da graça e só o recebe quem 
quer ser santo. Terminámos com a celebração da Eu-
caristia, que, como sempre, foi o momento alto do en-
contro, onde tudo foi centrado e ganha significado. Foi 
tempo de profunda catequese sobre o sentido deste 
Sacramento. Foi-nos dito a todos: é sempre tempo 
de arrumar a casa, de recorrermos ao Sacramento da 
Reconciliação, para receber dignamente Aquele que 
não se cansa de nos bater à porta. É sempre tempo 
de recomeçar.

P´la Equipa, Manuela e Manuel Joaquim

dia criar como autómatos, simplesmente obedecendo 
a comandos. Se fosse Deus a tudo fazer, na Sua omni-
potência, sozinho eternamente, então, não precisaria 
de nós, mas deixaria de ser o Deus do amor e da rela-
ção. Não estaríamos a falar de Deus. Assim, havemos 
de concluir sempre que Deus Se prolonga em nós e 
nos faz Seus colaboradores eternos. Era assim, antes 
de Cristo, e se confirmou com Ele. Esta foi a postura de 
Jesus, sempre. Chamou uns poucos e, antes de partir, 
deixou-lhes (deixou-nos) a missão. E fê-lo, porque con-
fia. Deus confia em nós, porque sabe o que fez em nós. 
Quem ama, torna-se capaz de tudo. É esta a essência 
de Deus e dos Seus. Como todos Lhe pertencemos, 
porque d’Ele todos nascemos, então, todos temos o 
Seu poder e não podemos deixar de o usar. Então, São 
Paulo tem razão: “ai de mim se não evangelizar”. Jesus 
conta comigo, porque pode contar comigo. E como diz 
o apóstolo, tornou-se uma obrigação para mim, e isto 
porque eu amo como Jesus ama. Tem de ser!
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Peregrinação a TAIZÉ

As inscrições para a peregrinação a Taizé or-
ganizada pela nossa paróquia já estão aber-
tas. Não percas a oportunidade de viver esta 
esperiência. Para mais informações podes 
entrar em contacto com o cartório paroquial, 
ou então podes descarregar a nossa App que 
tem todas as informações que precisas saber.
Inscrições abertas até 6 de Março

 Jovens - 160,00     Adultos 230,00

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Conferência Nacional Alpha em Coimbra
A Conferência Nacional Alpha “E+ Enovar18” vai ter, 
como principal convidado, o pregador da Casa Pontifí-
cia, Frei Raniero Cantalamessa, a 9 e 10 de Fevereiro 
próximos, no Auditório do Conservatório de Música 
de Coimbra. “Em 2018, Coimbra recebe um evento 
inovador em busca 
de uma nova ge-
ração de líderes. Um 
evento dedicado a 
quem pretende fazer 
a diferença”, lê-se no 
sítio online do even-
to. O pregador oficial 
do Vaticano, o frei 
capuchinho Raniero 
Cantalamessa, vai 
falar na primeira ses-
são na manhã de 9 
de Fevereiro. Depois, dinamiza um atelier sobre “A ex-
periência transformadora do Espírito” e apresenta, ain-
da, o tema “Liderança para uma nova geração”. No dia 
seguinte, fala de “Como escutar a voz de Deus”. Entre 
os oradores, está também o presidente da ACEGE – 
Associação Cristã de Empresários e Gestores, João 
Pedro Tavares, o sacerdote canadiano James Mallon, 
o pastor Evangélico Alfonso Cherene e o padre espa-
nhol José Maria de Lamadrid. Já no sítio online da Dio-
cese de Portalegre-Castelo Branco, lê-se que o bispo 
D. Antonino Dias considera que a Conferência Nacio-
nal Alpha “E+ Enovar18” é uma oportunidade para 

“conhecer melhor” o movimento e algumas paróquias 
podiam pensar em leigos que assumam a iniciativa. O 
evento começa às 09h30 de 9 de Fevereiro e termina 
no dia seguinte, após o serão de louvor, que começa 
às 21h30. O programa é idêntico nos dois dias, com 
três sessões, duas de manhã e uma de tarde, diver-
sos workshops, ao início da tarde, e uma intervenção à 
noite, antes do louvor. Estão abertas as inscrições.

Agência Ecclesia

Lectio divina para a Quaresma 
Vai-se enraizando, na nossa Diocese de Coimbra, a 
Lectio Divina nos tempos do Advento e da Quaresma. 
Muitos saborearam já o quanto lhes faz bem este estu-
do e meditação orante da Palavra de Deus e decidiram 
continuar os pequenos grupos para além destes tem-
pos litúrgicos. Muitos, ainda, adquirem o livro e fazem-
na individualmente. E são cada vez mais aqueles que 
já a fazem em família e em grupos de vizinhança da sua 

escolha. Na medida em que se torna um hábito nas co-
munidades, os frutos começarão a verificar-se, porque 
a Palavra de Deus ter-se-á tornado alimento quotidiano 
da comunidade e de cada pessoa, iluminando-lhes a 
vida, enraizando-as mais em Cristo e na Sua verdade 
e vontade. Que na nossa comunidade possam surgir 
“apóstolos”, promotores da Lectio Divina, que a fazem 
conhecer, que distribuem os livros, que formam anima-
dores de grupos, que recolhem testemunhos das pes-
soas. Devemos gerar um “movimento” que entusiasme 
todos e faça crescer os grupos. Para isso, precisamos 
de fazer encontros diocesanos de animadores de Lec-
tio Divina, para que este movimento se torne como que 
uma bola de neve em crescimento. Em Pombal, nesta 
Quaresma, a Igreja do Cardal recebe todos os interes-
sados em viver este momento de oração, ao domingo, 
a partir do dia 18 de Fevereiro, às 17h00. Para acom-
panhar e fazer devidamente a Lectio Divina, poderá 
adquirir o livrinho com os textos para este ano à saída 
das celebrações dominicais, na cidade e nas Capelas, 
ou no Cartório Paroquial, por apensas um euro.
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No dia da Conversão de S. Paulo, a Paróquia de Pom-
bal levou a efeito a Oração dos Catequistas pelos 
Catequistas. Os catequistas da Paróquia de Pombal 
marcaram encontro na Igreja do Cardal. Ali reunidos, 

foram confrontados com o exemplo de S. Paulo, ele 
que foi um acérrimo anunciador do Evangelho. Durante 
este momento de oração, os catequistas recordaram 
a responsabilidade que têm como evangelizadores e 
anunciadores da Palavra de Deus. Uma missão que 
deve ser testemunhada com a própria vida. O Senhor 
convida-nos à conversão e espera a nossa resposta, 
isto é, a nossa adesão ao convite pessoal, aceitando 
Jesus como nosso Salvador. “Aproximai-vos do Se-
nhor” foi o pano de fundo da oração desta noite. Mas, 
“aproximarmo-nos do Senhor é ir mais fundo do que 

ao princípio possa parecer”, dizia-nos o Diácono Le-
onel Gameiro, que presidiu a esta oração. “Aproximar-
se do Senhor e permanecer n’Ele tornar-se-á sempre 
condição para se produzirem muitos frutos na Igreja e 
no mundo”, sublinhou. E, apesar das dificuldades que 
vamos enfrentando, saber que Ele caminha connosco 
e ama ao ponto Se entregar na cruz por nós. Jesus 
também enfrentou dificuldades na Sua evangelização, 
mas nem por isso desistiu, continuando a chamar: 
“vinde após Mim e eu vos farei pescadores de homens”. 
Os catequistas, na oração final, rezavam: “Que o meu 
testemunho cristão seja de tal modo coerente que con-
tagie os catequizandos e suas famílias e envolva toda 
a comunidade num processo permanente de amadure-
cimento na fé. Dá-
me a disposição 
necessária para 
preparar-me sem-
pre melhor e cum-
prir, com generosi-
dade e perseve-
rança, a exemplo 
de Maria, o serviço 
que me confias.” 
Depois desta noite, 
fica o amargo de 
boca de ver o re-
duzido número de 
catequistas que 
sentiram a necessidade de rezar por esta nobre mis-
são que o Senhor nos confiou. Não podemos esquecer 
que O elegemos como Senhor e Mestre e que o encon-
tro com Jesus exige sempre uma tomada de posição. 
Não se pode ficar indiferente diante do Senhor. Ele não 
fica indiferente diante de nós.

Helena  Cabral

Conferencias Quaresmais
Nos próximos dias 16 e 23 de Fevereiro e 3 de Março 
vão ter lugar as Conferências Quaresmais do Arci-
prestado de Pombal. Estas Conferências são propos-
tas pelo nosso Arciprestado e têm, como objectivo, 
ajudar a comunidade arciprestal a preparar melhor a 

celebração da Páscoa, abordan-
do várias temáticas relacionadas 
com o tempo da Quaresma, mas 
também com o Plano Pastoral do 
ano. No dia 16 de Fevereiro, o 
tema será “A Graça Santificante 
de Deus” e o palestrante será o 
Padre João Fernando Marques 
Dias, Sacerdote da Diocese de 
Coimbra e Assistente Nacional 

do Movimento dos Cursos de Cristandade (MCC). Já 
no dia 23, a palestra será da responsabilidade do Dr. 
Juan Ambrosino, professor da Universidade Católica 
Portuguesa, bem conhecido entre nós, e o tema será 
“O Evangelho da Família”. Para terminar, o tema que 

será abordado no dia 3 de Março será “A Reconcilia-
ção” e este será apresentado pelo Padre Fernando 
Pascoal, Sacerdote da Diocese de Coimbra, assis-
tente de vários Movimentos, Capelão das Carmelitas 
de Coimbra, responsável do Santuário Diocesano de 
Oração pelas Vocações e Assistente Internacional do 
CPM. Em cada uma das Conferências, haverá um 
momento musical, animado pela Filarmónica Artís-
tica Pombalense, com alguns do seus Ensambles. 
As Conferência Quaresmais terão lugar no Auditório 
Municipal de Pombal (na Biblioteca Municipal), às 
21h00, e, claro, são abertas a toda a comunidade.

Dia de Oração pelos Catequistas
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Primeira leitura (Job 7, 1-4.6-7)
Job tomou a palavra, dizendo: «Não vive o homem sobre 
a terra como um soldado? Não são os seus dias como 
os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela 
sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim 
eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me 
em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: ‘Quando 
é que me levanto?’. Se me levanto: ‘Quando chegará a 
noite?’; e agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus 
dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e 
desvanecem-se sem esperança. – Recordai-Vos que a 
minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos 
nunca mais verão a felicidade».  

Comentário
Job é o tipo de todo o homem que sofre e que não sabe 
encontrar explicação para o sofrimento. No entanto, ele 
sabe que o Senhor não é estranho a esse sofrimento; 
por isso, se abandona nas suas mãos, invocando-O e 
esperando a sua resposta.

Segunda leitura (1 Cor 9, 16-19.22-23)
Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, 
é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não 
anunciar o Evangelho! Se o fizesse por minha iniciativa, 
teria direito a recompensa. Mas, como não o faço por minha 
iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está 
confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? 
Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer 
os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou 
em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar 
o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, 
a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim 
de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do 
Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. 

Comentário
O que leva S. Paulo a pregar o Evangelho é exclusivamente 
a consciência que tem de que o deve pregar para 
salvação de todos. Até o direito que tem de ser assistido 
materialmente pelos irmãos ele rejeita, para ficar mais 
livre na sua pregação. E é na fidelidade à urgência deste 
serviço na fé e no amor a Cristo que ele experimenta a 
alegria da liberdade.  

Leitura do Evangelho (Mc 1, 29-39)
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago 
e João, a casa de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama com febre e logo Lhe falaram dela. Jesus 
aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre 
deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já 
depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e 
possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. 
Jesus curou muitas pessoas, que eram atormentadas 
por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas 
não deixava que os demónios falassem, porque sabiam 
quem Ele era. De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. 
Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão 
e os companheiros foram à procura d’Ele e, quando O 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 04.Fev | Casal F. João - Festa da Sra. da Luz e S. 
Brás - Missa e Procissão (14h00)

:: 04.Fev | Casalinho - Festa da Sra. da Luz - Missa 
(14h30)

:: 04.Fev | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)

:: 06.Fev | Centro Paroquial - Reunião Equipa do CPM 
(21h00)

:: 07.Fev |  Salão Paroquial - Formação Bíblica (21h00)

:: 08.Fev | Salão Paroquial - Formação do Grupo de 
Visitadores (21h00)

:: 09-10.Fev | Coimbra - Enovar18 - Alpha (09h30 - 
18h00)

:: 09.Fev | 5ª Sessão do 2º Alpha Pombal 

:: 09.Fev | Centro Paroquial - Reunão do grupo de 
Jovens Verbum Dei  (21h30)

:: 10.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para Baptismos (19h00)

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

:: 10.Fev | Salão Paroquial - Encontro Casais Pós-CPM 
(21h30)

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

App Paróquia de Pombal
Não deixe de descarregar para o seu smartphone

Disponível para Android, iOS e Windows

encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele 
respondeu-lhes: «Vamos a outros lugares, às povoações 
vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso 
que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios. 

Comentário
Ao contrário de Job, sofredor e incapaz de superar o mal, 
Jesus cura as doenças e expulsa os demónios. Assim Se 
afirma Senhor da vida e da morte, e anuncia desde já a 
ressurreição. E quer levar esta Boa Nova a toda a parte; 
por isso, não se deixa ficar preso pelos interesses, sempre 
limitativos, dos seus beneficiários, mas alarga a sua acção 
a todos os lados. Todavia esta actividade tão intensa não O 
impede de procurar um lugar ermo para aí orar ao Pai. 
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