
Chegou o tempo
Gosto de sentir e de afirmar que, 
para nós, chegou o tempo, che-
gou a hora de sermos muito mais, 
de afirmarmos a nossa vocação 
para a Vida, a nossa comunhão 

com Aquele que dá a Vida. Todos os dias nos são da-
das imensas oportunidades de retomar o caminho de 
Deus e preparar a nossa “cama” interior da plenitude. 
Deus Se faz sempre próximo de nós e nos acompanha, 
deixando-nos pistas seguras: lembremos o jejum, a es-
mola, a oração quaresmais, que não raras vezes mal-
entendemos, mas que são, ao mesmo tempo, meios 
pessoais de crescimento, presença amorosa na vida 
do outro e confirmação da nossa comunhão com Deus. 
É como se, com estes meios, nos fosse (novamente) 
possibilitada a purificação da linguagem, a confirmação 
dos passos e a consolidação da vontade. E isto tam-
bém é falar de plenitude. Chegou o tempo de continu-
armos o nosso caminho de crescimento e santificação. 

Voluntariado em Sintra
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Na primeira abordagem, com a Irmã Fernanda, que 
questionou os jovens sobre o que os motivou a estar lá, 
na sua maioria (quase todos) afirmaram que estavam 
por obrigação. Fiquei desolada com tal afirmação... Al-
guns responderam que foram passear. Outros, porém, 
disseram que vinham para conhecer Sintra. De segui-
da, fomos conhecer as diversas 
unidades, onde os utentes esta-
vam instalados, consoante a sua 
incapacidade: uns doentes pro-
fundos, outros moderados, ou-
tros com demências... Após esta 
etapa, uma das meninas ficou 
muito sensibilizada, começou a 
chorar e queria voltar para Pom-
bal. A mãe falou comigo algumas 
vezes, a tentar perceber o que 
se passava, e estava disponível 
para a ir buscar, pois não queria que a sua filha pas-
sasse por tal sofrimento. Eu tentei acalmar ambas, di-
zendo que ia falar com a Irmã Fernanda, no sentido 
de a encaminhar para uma unidade mais ligeira, onde 
pudesse estar mais à vontade. Assim aconteceu. A 
menina ficou numa unidade acompanhada pela Irmã. 
Outra situação mais desagradável foi quando um pai 
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falou comigo e me tratou com alguma indignação, di-
zendo que nunca a sua filha (ou outro qualquer) pode-
ria estar com tais doentes sem serem acompanhados 
por adultos, muito menos haver algum contacto físico 
com os doentes. Eu tentei acalmar o senhor (com al-
guma dificuldade), dizendo que nunca a sua filha (ou 

qualquer outro) correu qualquer 
tipo de perigo. Na unidade que me 
foi atribuída, em conjunto com uma 
jovem, ajudávamos as doentes 
nas refeições, interagíamos com 
eles, falando, pintando, cantando, 
acompanhando na Eucaristia, etc, 
etc. Na abordagem do último dia as 
declarações foram outras: a meni-
na que queria regressar para casa 
ficou agradecida por ter ficado; 
no geral, todos gostaram muito; 

muitos responderam que queriam voltar. Falando em 
meu nome, foi sem dúvida, uma experiencia MARAVI-
LHOSA, onde percebi que estes doentes, apesar das 
suas limitações, são muito unidos entre si e têm um 
espirito de entreajuda como nunca imaginei ser pos-
sível. Numa palavra: foi INESQUECÍVEL.

Natália Pinto

Chegou a hora de desejar esse Reino que só apresen-
ta bondade, justiça, misericórdia, perdão, paz e tanto, 
tanto mais do que nos faz sentir realmente vivos. Vida! 
É o que Deus tem para nós. O Filho Jesus veio mostrá-
lo e é muito importante que O escutemos e sigamos. 
Trata-se da nossa vida... aquela que, desde sempre 
nos foi destinada por desejo de Deus. Nada estará 
nunca completo se essa vida não se concretizar em 
nós. Deus é a nossa vida, Jesus a resgata para sempre 
e nós confirmamos o desejo de a experimentar, a re-
ceber para sempre. Não deixemos de caminhar. Agar-
remo-nos ao que nos faz bem. Agarremo-nos a Jesus 
Cristo. Deixemos que Ele nos faça bem para sempre. 
Deixemos o que nos separa d’Ele. Fujamos das más 
escolhas, das maldades, do pecado. Aproximemo-nos 
da Luz que nunca nos deixa tropeçar, porque nos faz 
ver bem o caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não 
tenhamos medo das dificuldades da vida ou das tenta-
ções. Só não nos rendamos. A Vida é para nós!
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Quaresma 2018: as propostas do Papa
O Papa escreveu uma 
mensagem aos católicos 
de todo o mundo, com in-
dicações para a Quaresma 
que se inicia esta quarta-
feira, na qual propõe práti-
cas ligadas à oração, jejum 

e esmola, com atenção aos mais necessitados. (Esta 
Mensagem será apresentada nos próximos números 
deste nosso Boletim) “A prática da esmola liberta-nos 
da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nos-
so irmão: aquilo que possuo, nunca é só meu. Como 
gostaria que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo 
de vida para todos”, escreve Francisco. A Quaresma, 
que começa com a celebração de Cinzas, é um perío-
do marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, 
que serve de preparação para a Páscoa, a principal 
festa do calendário cristão. O Papa parte destas práti-
cas tradicionalmente associadas ao tempo quaresmal 
para apelar à solidariedade, recordando que muitos 
organismos recolhem, nesta ocasião, donativos “em 
favor das Igrejas e populações em dificuldade”. A men-
sagem apresenta o jejum como “ocasião de crescimen-
to”, colocando-se no lugar de quem não tem “sequer 
o mínimo necessário”, afectado pela fome. A Quarta-
feira de Cinzas é, juntamente com a Sexta-feira Santa, 
um dos únicos dias de jejum e abstinência obrigatórios 
para os católicos. Francisco deixa votos de que estes 
apelos ultrapassassem as fronteiras da Igreja Católica, 
dirigindo-se a todos quantos se preocupam com a “ini-
quidade no mundo” e o “gelo que paralisa os corações”, 
com a perda do sentido da humanidade comum. “Uni-
vos a nós para invocar juntos a Deus, jejuar juntos e, 
juntamente connosco, dar o que puderdes para ajudar 
os irmãos”, apela. O mesmo apelo inter-religioso es-
tende-se à jornada mundial de oração e jejum pela paz, 
convocada para 23 de Fevereiro, evocando em particu-
lar as vítimas dos conflitos na R. D. Congo e Sudão do 
Sul. “Perante o trágico arrastamento de situações de 
conflito em diversas partes do mundo, convido todos os 
fiéis para uma jornada especial de oração e jejum pela 
paz, a 23 de Fevereiro, sexta-feira da primeira semana 
da Quaresma”, anunciou o Papa. Francisco alerta, na 
sua mensagem para a Quaresma 2018, para os “falsos 
profetas” do dinheiro e do lucro, que considera respon-
sáveis pela violência e o descarte dos mais fracos. “O 
que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância 
do dinheiro, raiz de todos os males; depois dela, vem 
a recusa de Deus”, adverte. No que diz respeito à ora-
ção e ao recolhimento na preparação para a Páscoa, 
o Papa dá ele próprio o exemplo, dedicando seis dias 
aos exercícios espirituais de Quaresma, fora do Vati-
cano, este ano com orientação do padre e poeta portu-
guês Tolentino Mendonça, de 18 a 23 de Fevereiro. “O 
elogio da sede” é o tema do retiro do Papa Francisco 
e da Cúria Romana, na Casa do Divino Mestre, dos 
religiosos paulistas, em Ariccia, arredores de Roma.

Agência Eclesia

Rede Mundial de Oração propõe
“40 dias com o Papa”

A Rede Mundial de Oração do Papa (RMOP) Portugal 
propõe, para a Quaresma de 2018, um trajecto de “40 
dias com o Papa”, como forma de preparação rumo 
à celebração da Páscoa. “A partir de Quarta-Feira de 
Cinzas e até 1 de Abril, Domingo de Páscoa, a RMOP 
– Portugal disponibiliza a Campanha de Quaresma e 

Semana Santa, uma proposta de oração baseada em 
leituras bíblicas e breves meditações do Papa Fran-
cisco”, refere um comunicado da instituição, enviado 
à Agência Ecclesia. A proposta “dirige-se a todos os 
que queiram uma orientação na oração pessoal, de 
forma a viver com mais intensidade e fervor este tem-
po litúrgico”. A campanha está disponível no site da 
RMOP  e na página de Facebook da RMOP – Portugal 
(https://www.facebook.com/rmop.pt/). A organização 
adianta que é também possível receber a proposta 
todos os dias por email. Basta procurar em http://re-
demundialdeoracaodopapa.pt e fazer a subscrição.



e
         Luz

Esperança
18 Fevereiro 2018 :..:.:: Domingo  I da Quaresma :.::.:.

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. Nas que seguem, as  palavras  
dadas  foram “AMIZADE” e “S. PAULO”.

A Quaresma é o tempo litúrgico que nos põe num di-
namismo de conversão a mudança. Olhamos para a 
nossa vida e deixamo-nos desafiar por Deus a fazer 
um caminho interior de santidade. Uma das formas de 
fazermos esse caminho é sairmos do nosso ambien-
te habitual, para deixarmos que Deus nos fale. É para 

isso que serve um retiro. Este Retiro da Quaresma é 
a proposta da Diocese de Coimbra para os cristãos 
que querem que este tempo litúrgico seja espaço para 
que Deus fale. Este retiro de silêncio realizar-se-á na 
Casa de Retiros de Penacova, nos dias 23, 24 e 25 de 
Fevereiro, e destina-se a todos os cristãos dos diferen-

Retiro de Quaresma 
tes grupos, paróquias e movimentos da comunidade 
que queiram participar e que desejam fazer um tempo 
de silêncio e oração 
para preparar a Pás-
coa do Senhor. Este 
retiro será orientado 
pelo D. Manuel Peli-
no, Bispo resignatário 
da Diocese de Santa-
rém. O custo do reti-
ro será de 65€, que 
inclui alimentação e 
alojamento. As ins-
crições estão abertas 
até 20 de Fevereiro e 
podem ser feitas no 
Cartório Paroquial ou 
também directamente 
para a casa de Retiros de Penacova, através do email 
penacova@gmail.com. Aproveite a oportunidade.

Bom dia, Senhor Jesus Cristo! Queria Lhe escrever, para Lhe contar que, este 
ano, vou fazer o Crisma. É um passo muito grande e muito importante na vida de 
um cristão. Este passo vai ajudar-me a tornar-me mais responsável, mais ma-
dura e eu gostava tanto que viesse assistir. Tenho uma pergunta pra Lhe fazer: 
Quem é S. Paulo? Gosto muito de fazer as atividades que faço na catequese, 
especialmente o voluntariado, gosto de ser solidaria. Um dia destes, tem de vir 
fazer voluntariado comigo. Ia ser giro… Fazer o Crisma vai ser o completar de 
uma etapa, que está a chegar ao fim. Nestes dez anos, tive a oportunidade de 
aprender, rir, brincar, ajudar, entre muitas outras coisas boas, coisas essas que, 
com muita pena minha, estão a chegar ao fim. Mas, até sabe bem sentir isto, 
sentir que embarquei numa “aventura” e que consegui completá-la. É como se 
o Crisma fosse o tesouro que os piratas encontram, depois de passar por uma 
grande aventura. Bem, já deve estar farto de ler. Por isso, vou acabar por aqui. 
Boa conversa! Ahahahaha! Espero receber resposta em breve.

Jesus, obrigado pela tua amizade. Queria pedir-Te que me ajudasses, 
a mim e a todos a espalhar a Tua palavra e que nos ensinasses a 
amar sem preconceito, tal como Tu. Tu amas toda a gente ! Ninguém 
ama como Tu Jesus! E a tua amizade para com os outros é incompa-
rável e infinita. Sei que olhas por todos nós e agradeço-Te por isso. 
Toleras e perdoas o que mais ninguém consegue. Por tudo isso muito 
obrigado. Obrigado Jesus. P.S: Um dia espero estar ao pé de Ti, mas 
antes disso peço-te que ainda me deixes estar cá em baixo mais uns 
bons e longos anos.
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Primeira leitura (Gn. 9, 8-15)
Deus disse a Noé e a seus filhos: «Estabelecerei a minha 
aliança convosco, com a vossa descendência e com todos 
os seres vivos que vos acompanham: as aves, os animais 
domésticos, os animais selvagens que estão convosco, 
todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. 
Estabelecerei convosco a minha aliança: de hoje em 
diante nenhuma criatura será exterminada pelas águas do 
dilúvio e nunca mais um dilúvio devastará a terra», «Este 
é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos 
os animais que vivem entre vós, por todas as gerações 
futuras: farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que 
será um sinal da aliança entre Mim e a terra. Sempre que 
Eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, 
recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres 
vivos e nunca mais as águas formarão um dilúvio para 
destruir todas as criaturas». 

Comentário
A primeira leitura da Quaresma não está em ligação com 
a do Evangelho, como nos domingos do Tempo Comum. 
Refere-se à história da salvação, mostrando como Deus 
encaminhou os passos da humanidade, desde os tempos 
mais antigos até à realização da promessa da nova 
Aliança.O dilúvio termina com uma aliança, que anuncia 
desde logo a aliança estabelecida entre Deus e os homens 
na Morte e Ressurreição de Cristo. Por outro lado, no 
próprio dilúvio Deus quis significar a regeneração espiritual 
do baptismo, pois nele, como no dilúvio, a água se tornou, 
simbolicamente, “fim de vícios e origem de virtudes” 

Segunda leitura (1 Ped. 3, 18-22)
Cristo morreu uma só vez pelos pecados – o Justo pelos 
injustos – para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a 
carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito 
que Ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da 
morte e tinham sido outrora rebeldes, quando, nos dias de 
Noé, Deus esperava com paciência, enquanto se construía 
a arca, na qual poucas pessoas, oito apenas, se salvaram 
através da água. Esta água é figura do Baptismo que 
agora vos salva, que não é uma purificação da imundície 
corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa 
consciência; ele vos salva pela ressurreição de Jesus 
Cristo, que subiu ao Céu e está à direita de Deus, tendo 
sob o seu domínio os Anjos e as Dominações

Comentário
S. Pedro faz nesta leitura o comentário ao dilúvio, 
estabelecendo a comparação entre este e o baptismo. O 
baptismo é hoje o verdadeiro dilúvio, que destrói o pecado 
e faz nascer uma nova humanidade em Cristo. Assim, a 
história da salvação chega a todas as gerações e todas 
elas são arrastadas na sua corrente de graça. 

Leitura do Evangelho (Mc. 1, 12-15)
(...) Jesus esteve no deserto quarenta dias e era tentado 
por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os Anjos 
serviam-n’O. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu 
para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: 

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

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

:: 19.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais so 3º ano (21h00)

:: 20.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 20.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º ano (21h00)

:: 20.Fev | Capela de Sto. António - Eucaristia do MCC 
(21h00)

:: 21.Fev | Capela dos Redondos - Confissões (19h30)

:: 21.Fev | Capela da Estrada - Confissões (20h15)

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

:: 22.Fev | Igreja do Cardal - Eucaristia da APRAP 
(14h30)

:: 22. Fev | Salão Paroquial - Plenário Conselho Pastoral 
Arciprestal (21h00)

:: 23.Fev | Capela da Arroteia - Confissões (19h15)

:: 23.Fev | 6ª Sessão do 2º Alpha Pombal (20h30)

:: 23.Fev | Auditório da Biblioteca Municipal - 2ª 
Conferência Quaresmal (21h00)

:: 23.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 1º ano (21h00)

:: 24.Fev | Igreja Matriz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (18h30)

:: 24.Fev | Salão Paroquial - Reunião de Catequistas do 
3º ano (21h00)

:: 25.Fev | Salão Paroquial - 3º Catequese da Fé do 6º 
ano (10h00)

:: 25.Fev | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». 

Comentário
O Senhor Jesus Cristo era tentado pelo demónio no 
deserto. Mas em Cristo também tu eras tentado, porque 
Ele tomou sobre Si a tua condição humana, para te dar a 
salvação; para Si tomou as tuas tentações, para te dar a 
sua vitória” . A vitória de Jesus sobre Satanás proclamada 
neste primeiro Domingo da Quaresma anuncia desde já o 
triunfo pascal da sua Morte e Ressurreição.

Ficha técnica:
Director - Pe. João Paulo Vaz :: Redacção - Paula Marques
236 212 076 ::  paroquiapombal@gmail.com
www.paroquiapombal.pt
Tiragem: 1.800 exemplares (distribuição gratuita)
Impressão: Quilate, Artes Gráficas (Albergaria dos Doze)
Depósito Legal: 353955/13

e
         Luz

Esperança

APOIOS:


