
Deus ama-nos
Deus ama-nos acima de tudo! 
Será sempre um mistério para 
nós o amor apaixonado de Deus 
por cada um dos Seus filhos, cada 
um de nós. Há tantas coisas em 

que nós, recorrente e repetidamente, falhamos e a 
experiência que fazemos, ao mesmo tempo, é que o 
olhar de Deus é sempre de compaixão. A compaixão, 
que fala de comunhão e de profundas cumplicidade, 
confiança e conhecimento, nasce do amor. Mas, na 
verdade, só um amor maior, pleno, incomensurável e 
eterno pode sustentar a compaixão. Deus compadece-
Se, porque Deus ama, porque só pode amar. Deus não 
marginaliza, não segrega, não abandona. Ele é o Se-
nhor da única lei possível que nos faz viver em ordem: 
a lei do amor acima de tudo. Voltaremos sempre à afir-
mação de que Jesus, realmente, só nos pediu uma coi-
sa, porque tudo se lhe sujeita, na nossa vida, na vida 
do mundo: simplesmente nos pediu que nos amásse-
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Pe. João Paulo Vaz

O Movimento dos Cursilhos de Cristandade levou a 
efeito, no dia 2 de Fevereiro, a sua Ultreia mensal, ten-
do sido dinamizada e apresentada pela Paróquia da 
Aguda e paróquias adjacentes. A Paula Cipriano, que 
coordenou esta Ultreia, deu as boas vindas a todos, 
manifestando a sua alegria por pertencerem à Escola 

do MCC de Pombal; e num dia tão importante, em que 
a Igreja celebra a Apresentação de Jesus no Tem-
plo, vendo n’Ele, como Simeão afirmava, a “Luz para 
anunciar às nações”. Baseada na 1ª Carta de Pedro 
e no Plano Diocesano “Aproximai-vos do Senhor”, o 
cursilhista Paulo desenvolveu o seu testemunho, refe-

Luz e Esperança

rindo que era um 
dos que andavam 
afastados e que 
hoje, após o Cur-
silho, sente uma 
grande mudança 
interior, principal-
mente na forma 
como vê a família, 
sentindo-se melhor 
marido e melhor cristão, na forma como olha para a 
comunidade, tendo uma nova maneira de fazer as coi-
sas, fazendo-as com paixão e desenvolvendo as suas 
actividades fora das quatro paredes da igreja. “Estou 
grato a Deus por me ter levado a viver um Cursilho de 
Cristandade”, afirmava o Paulo. Outros irmãos fizeram 
as suas partilhas, salientando a importância que tem 
tido o grupo de vida, no seu crescimento na fé. O Pe. 
Jorge Arcanjo, que presidiu à Ultreia, recordou, com 
ênfase, o lema da Diocese para este ano, afirmando 
que “a aproximação ao Senhor” não é física, mas tem 
de ser como Cristo, imitando-O. Possamos nós afirmar 
como São Paulo: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que 
vive em mim”.

Helena Cabral 

mos uns aos outros. E, por isso, nem a mim mesmo eu 
posso discriminar ou segregar. Vivamos com a plena 
certeza de que se Deus não o faz, muito menos nós 
o podemos fazer. Resta-nos, como criaturas que tudo 
receberam, a começar pela própria vida, viver como o 
Autor da vida e de cada um de nós. Deus só ama e é 
isto que nos devia restar como único caminho possível. 
Ou melhor, é isto que devíamos assumir, porque, na 
verdade, este não é o único caminho possível. É, sim, 
o único que nos dá vida e nos faz viver em paz e para 
sempre. O amor gera-me para a vida; faz-me vir de 
Deus e para Ele me encaminha; permite-me viver com 
sentido, ter um começo, mas não ter outro fim que não 
o da glória de Deus ou o da eternidade. Estou mar-
cado com o selo do amor, desde sempre, e, por isso, 
enquanto eu não for capaz de colocar o amor como o 
motor da minha vida, o critério único, para com tudo e 
todos, eu não terei paz nem conhecerei nada... E não 
saberei nunca o que é viver. Que Deus nos ilumine.
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Casalinho festejou Nossa Senhora da Luz
A Comissão da Capela 
do Casalinho realizou, 
no dia 4 de Fevereiro, 
a festa em honra de 
Nossa Senhora da 
Luz. Os festejos ini-
ciaram com a alvorada 
às 09h00, seguida da 
recolha de andores, 
com a pere-grinação 
da nossa padroeira pelas localidades agregadas à 
nossa Capela. A Missa solene realizou-se às 14h30, 
com a celebração presidida pelo Pe. Salvador. A festa 

continuou pela tar-
de fora, com a 
venda de andores 
e arraial popular. 
Foi uma tarde de 
convívio e de en-
contro entre a co-
munidade local, no 
largo da Capela.

Nova Comissão na Capela dos Crespos
No passado dia 4 de Fevereiro de 2018, entrou em 
funções a nova Comissão da Capela do Alto dos Cres-
pos para o próximo triénio (2018-2020), constituída 
por: Manuel Mota e esposa Maria Oliveira, residentes 
no Vale da Cavadinha; Olivério Gonçalves e esposa 
Simone Gaspar, residentes nos Afonsos; Manuel 
Domingues e esposa Olinda Domingues, residen-
tes no Alto dos Crespos; e Hélder Mendes e esposa 

Odete Santos, residentes no Vale da Cavadinha. Com 
a presença do nosso Pároco, Padre João Paulo Vaz, 
foi um momento de festa para toda a comunidade. 
O nosso Pároco aproveitou para agradecer à Comis-
são cessante todo o empenho demonstrado durante 
os últimos três anos e agradeceu aos novos elemen-
tos por terem dito sim a este desafio, que é também 
uma forma de responder ao chamamento de Deus.

A nova Comissão

Casal Fernão João festeja em honra da 
Senhora da Luz e de São Brás
A comunidade do Casal Fernão João celebrou, no fim-
de-semana passado, a festa em honra dos padroeiros 
da sua Capela: São Brás e Nossa Senhora da Luz. A 
festa reuniu centenas de 
fiéis, que acompanharam, 
em procissão, as imagens 
dos dois santos venerados 
no Casal Fernão João. A 
Procissão foi antecedida 
pela celebração da Euca-
ristia, presidida pelo nosso 
pároco Pe. João Paulo 
Vaz. A comunidade ouviu 
atentamente a palavra de 
Deus, na celebração, e, de-
pois, saiu à rua agradecendo as maravilhas que Deus 
faz por nós. Depois da Procissão, a comunidade da 
terra festejou com muita animação, uma característica 
desta localidade da Paróquia de Pombal. Que N. Sra. 
da Luz e S. Brás intercedam por toda a comunidade.

Vigília pelos Consagrados 
A nossa paróquia, unida com toda a igreja, rezou pelos 
consagrados, numa vigília que teve lugar na Igreja do 
Cardal, no dia 3 de Fevereiro, pelas 21h00. Presidiu à 
vigília o Pe. João Paulo Vaz e participaram os nossos 
diáconos permanentes, assim como o nosso grupo de 
jovens que 
está a fazer 
o seu per-
curso de dis-
cernimento 
no Pré-Sem-
inário. O Pe. 
João Paulo 
referiu a im-
portância da 
oração, para 
despertar a 
vocação no coração de cada homem e de cada mul-
her e de rezar pelos nossos irmãos. “Se Jesus vive no 
mundo também o mundo viverá em Deus.” Afirmou, por 
isso, a certeza da oração ser imprescin-dível. “Fazei 
brilhar a vossa luz”; “Brilhe a vossa luz em cada um 
de nós” – uma mensagem importante para cada um 
de nós reter, com a oração a Deus. Foi muito bom ver 
os nossos Pré-Seminaristas, no final da vigília, felizes 
e com vontade de continuar a sua caminhada. O nosso 
bem-haja a todos os que se uniram a nós, nesta vigília. 
Obrigado, Senhor, pelas graças derramadas!

Grupo de Acompanhamento Vocacional
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Carta a Jesus Cristo 
Foi proposto a alguns grupos de catequese do 10º Ano que escrevessem uma carta a Jesus Cristo. A todos 
foi dada uma palavra e, a partir dessa palavra, eles iriam escrever as suas cartas. Na que se segue, a pala-
vra dada foi “Sabedoria”. Todas as semanas vamos partilhar com a comunidade algumas das cartas escritas.

Os leitores da Paróquia de Pombal reuniram, no pri-
meiro sábado do mês, para “alimentarem” a sua per-
manente caminhada em direcção à plenitude. O en-
contro deste mês foi orientado pelo diácono Leonel 
Gameiro, que iniciou a reunião lembrando as recentes 
palavras do Santo Padre a propósito da importância 
dos leitores. No entender do Papa Francisco, os leito-
res desempenham uma tarefa muito nobre e de grande 
importância. E por essa razão, no entender do diácono, 
a preparação das leituras é extremamente importante. 
Uma boa preparação é sinónimo de uma percepção da 

mensagem por 
parte dos ou-
vintes. E, de-
pois de lembrar, 
mais uma vez, 
desta regra de 
ouro, os leito-
res da paróquia 
continuaram a 
leitura da Car-
ta Pastoral do 
nosso bispo, D. 
Virgílio Antunes. 
Na reunião des-

Reunião de Leitores
te mês, os leitores chegaram à conclusão do documen-
to. Nesta carta, que acompanha o Plano Pastoral para 
o próximo triénio, o nosso bispo lembra-nos que este 
documento “é um contributo para o crescimento da fé, 

para edificação da comunidade cristã e para a santi-
ficação dos fiéis”. “ O crescimento espiritual de cada 
cristão e de cada comunidade, a adesão ao Evange-
lho, a incarnação da fé no coração e na vida, que tam-
bém se pode chamar crescimento na santidade, fruto 
da comunhão com Deus, é o que havemos de procurar. 
Como Igreja, temos o dever de proporcionar aos fiéis a 
possibilidade de crescerem na santidade por meio da 
adesão a Cristo e da vida no Espírito”.

“Jesus!
Sabes, estou nesta caminhada para conseguir viver conTigo para o resto da minha vida. Sei que muitas ve-
zes, quando estava nas piores partes da minha vida, duvidei, mas aquela história das pegadas na areia, fazia-
me pensar. Sei que Tu conseguiste chegar ao coração de todos com o Teu dom e a Tua sabedoria, porque 
não desejavas mal a quem Te fazia mal. Só Tu sabes as noites que passei a pensar como seria a minha vida 
ou se iria melhorar, mas, com a fé que me ensinaste, não desisti, pois sabia a mágoa que iria deixar a quem 
mais amo. E digo obrigada por me Teres conseguido iluminar com a Tua 
sabedoria. Às vezes, pensava: “Porque só aprendemos a viver com a 
mágoa ou com os erros?”. Essa pergunta assombrava-me naquelas 
noites escuras, que me faziam chorar sem parar, mas sabia, lá no 
fundo, que não estava sozinha. Tinha-Te do meu lado. Mas, por isso, 
tudo o que passei, com o que aprendi, sou uma pessoa mais forte, 
que nunca imaginei ser. Consigo ver o que posso fazer com a minha 
força e fé. ConTigo consigo perdoar a quem me fez mal, pois se 
não conseguisse perdoar, não conseguia chegar até Ti. Obrigada 
por me ensinares a AMAR, a ser AMIGA, a PERDOAR e a VIVER 
como TU. Sei que um obrigado pode não chegar, por tudo o que 
tens feito por mim, mas só Tu sabes o que aprendi conTigo. E 
conseguir amar até aqueles que fizeram ou fazem escolhas erra-
das e amar-me a mim sem me julgares, acho que o meu obriga-
do é a sabedoria que me deste e a que irei ter pela vida fora.”
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Primeira leitura (Lev 13, 1-2.44-46)
«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento» 

O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um 
homem tiver na sua pele algum tumor, impigem ou mancha 
esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de 
lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou a algum dos 
sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada 
usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, 
cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. 
Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se 
impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora do 
acampamento». 

Comentário
Esta leitura prepara-nos para melhor compreendermos 
a do Evangelho. Ali Jesus vai curar um doente de lepra. 
Nesta leitura, são recordadas as prescrições da Lei do 
Antigo Testamento a respeito dos leprosos. A situação 
destes doentes era verdadeiramente infeliz. Tanto mais se 
poderá ver na cura que o Senhor fez um sinal do seu poder 
e da sua misericórdia. 

Segunda leitura (1 Cor 10, 31 – 11, 1)
«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo»

Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra 
coisa, fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo 
que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, 
nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro 
agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, 
mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus 
imitadores, como eu o sou de Cristo. 

Comentário
Paulo propõe-se a si mesmo como modelo aos cristãos, 
porque ele tem por modelo o próprio Cristo. O que ele 
pretende é que ninguém seja ocasião de pecado para os 
outros, mas antes de edificação e de salvação. 

Leitura do Evangelho (Mc 1, 40-45)
«A lepra deixou-o e ele ficou limpo»

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-
se de joelhos e suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-
me». Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e 
disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o deixou 
a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, 
despediu-o com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, 
mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o 
que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho». Ele, 
porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar 
o que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar 
abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares 
desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte. 

Comentário
Uma vez mais, Jesus Se mostra Senhor da vida. Por outro 
lado, mostra-Se livre em relação à Lei e superior a ela: 

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

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

:: 14.Fev | Igreja do Cardal - Missa das Cinzas (21h00)

:: 16.Fev | Auditório da Biblioteca Municipal - 1ª 
Conferencia Quaresmal (21h00)

:: 16.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 4º ano (21h00)

:: 16.Fev |  Centro Paroquial - Reunião de Catequistas 
do 9º ano (21h00)

:: 17 e 18.Fev | Retiro 2º Alpha Pombal

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

:: 18.Fev | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma  
(17h00)

:: 18.Fev | Igreja do Cardal - Ensaio do Grupo Coral 
Arciprestal (18h00)

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

Disponível para Android, iOS e Windows

toca no doente, o que era contrário à Lei, mas manda que 
o homem curado se vá mostrar aos sacerdotes, o que era 
exigência da Lei. Jesus é realmente a fonte da vida nova; 
Ele é hoje o Ressuscitado. 
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