
Se Ele é por nós...
Abraão foi um homem de Deus, 
verdadeiramente crente e fiel. Ele 
demonstrou a sua fidelidade e 
vontade de completa obediência a 
Deus que lhe pedia o seu filho em 

sacrifício e recuperou-o, vivo. E Deus abençoou Abraão 
para sempre, com uma descendência sem fim, com a 
Sua graça, os Seus dons, as Suas bênçãos. Também 
faz assim connosco, porque nessa fidelidade e von-
tade de sermos obedientes ao Senhor, como Abraão, 
Deus encontra corações abertos ao Seu amor, à Sua 
graça e misericórdia, podendo, assim, derramar sobre 
nós as Suas bênçãos. Sejamos sempre obedientes 
e fiéis ao Senhor, como Abraão, mesmo se sentimos 
que aquilo que Deus nos pede nos custa muito. Deus 
sabe, Deus dá e nada nos pede para além das nossas 
forças e da nossa fé. Deus, que não quis que Abraão 
Lhe oferecesse o seu filho Isaac em sacrifício, permitiu 
que o Seu muito amado Filho Jesus fosse sacrificado, 
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DOMINGO II DA QUARESMA

Pe. João Paulo Vaz

No passado dia 18 de Fevereiro, o Arciprestado de 
Pombal iniciou o ciclo de Conferências Quaresmais, 
como proposta de caminho para a Páscoa e tendo 
como pano de fundo o Plano Pastoral “Aproximai-
vos do Senhor”. O 1º Tema teve como orador o Pe. 
João Fernando. O sacerdote da Diocese deslocou-se 
a Pombal com o objectivo de nos ajudar a reflectir e 
a rezar sobre a Graça Santi-
ficante. O palestrante iniciou a 
sua prelecção, afirmando que a 
Graça é o tema central do MCC 
e de todo o cristão e a manifes-
tação, sem limites, do amor de 
Deus. Graça Santificante é um 
dom de Deus, não porque nós o 
mereçamos, mas porque Ele nos 
ama. Não é algo que possamos 
exigir, só precisamos de acolher, 
porque é oferta. É um dom permanente, concedido por 
Deus ao homem através de Jesus Cristo. Deus oferece 
e espera a nossa resposta. É Deus que vem ao encon-
tro do homem que na sua busca acaba por se encon-
trar com Deus. Deus tem sempre a iniciativa de vir ao 
nosso encontro. A primeira graça revelada na Bíblia é 
a criação, o chamamento à vida. Podemos então dizer 
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que a Graça é chamamento. A Graça é movimento, 
porque cria em nós uma vida nova. Não é uma coisa 
estática, mas um caminho, é uma procura. A Graça é 
caminho de Deus ao encontro do homem e do homem 
à procura de Deus. A Graça é encontro. No início da fé 
cristã, a Graça é o primeiro encontro com Cristo, que 
está vivo e vem ter connosco, de mil e uma maneiras. A 

Graça é relação, é diálogo entre 
Deus e o homem. Podemos di-
zer, afirmava o Pe. João Fernan-
do, que a Graça é AMOR, pelo 
que Ele se dá a Si mesmo e nós 
damos o nosso melhor a Deus. 
. Foi com espírito renovado e o 
coração cheio que regressámos 
às nossas casas, dando graças 
a Deus por tanto amor que Ele 
nos tem e pôr no nosso caminho 

anunciadores do Seu Evangelho. A próxima Conferên-
cia Quaresmal está agendada para o dia 3 de Março 
com o tema “ A Reconciliação” palestrada pelo Padre 
Fernando Simões Pascoal, sacerdote da Diocese de 
Coimbra, Capelão do Carmelo de Santa Teresa e Di-
rector do Centro de Espiritualidade de São Tiago.

Helena Cabral

para a remissão dos nossos pecados. De facto, toda a 
história da salvação atinge o seu ponto mais alto em 
Jesus. E é justamente no amor que entrega a própria 
vida que essa salvação se manifesta e acontece. Je-
sus salvou-nos ao entregar a Sua vida em sacrifício 
ao Pai, por amor, pedindo por nós, resgatando-nos do 
pecado e livrando-nos do castigo para o pecado, que é 
a morte eterna. Hoje, podemos dizer, de coração cheio, 
alegre e confiante, que não morreremos, porque Cristo 
nos livrou da morte. Então, não pequemos, não nos 
deixemos cair em tentação, não façamos o mal, não 
vivamos tristes, não nos deixemos abater pelas dificul-
dades e sofrimentos. Vivamos confiando, alegres e en-
tusiasmados com a vida, amando sempre, perdoando 
e pedindo perdão, desejando e buscando a paz, sendo 
fiéis, buscando o Senhor e buscando os irmãos, ofe-
recendo a nossa pobre vida e sabendo que, se Cristo é 
por nós e está connosco, ninguém poderá estar contra 
nós ou nos impedirá de viver bem.
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Itinerário Espiritual para a Quaresma
Lectio Divina ou leitura orante da 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 vontade. Lectio Divina é entrar 
na escuta e no saborear da Palavra de Deus, para que 
ela dê fruto 
na nossa 
vida, através 
da leitura 
da Sagrada 
E s c r i t u r a , 
meditação, 
oração e da 
contempla-
ção. A Lectio semea a Palavra no coração do homem, 
para que brote na meditação ao longo do dia e, as-
sim, se possa cumprir na vida dele, contemplando e 
repousando o olhar e o coração em Deus. Estamos na 
Quaresma, que é um tempo oportuno para a comuni-
dade cristã intensificar o seu caminho para Cristo, em 
Igreja. Assim como Jesus, na Sua “quaresma”, foi ao 
deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para aí estar em 

in t imidade 
com o Pai 
e acolher a 
Sua vonta-
de, também 
nós poder-
emos fazer 
a nossa 
quaresma, 
d e i x a r m o -

nos conduzir pelo Espírito e acolher a vontade de 
Deus, guiados pela Sua Palavra. Jesus disse: “Cum-
priu-se o tempo e está próximo e reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”. Os en-
contros na Paróquia de Pombal são todos os domin-
gos até à Páscoa pelas17h00 na Igreja do Cardal

Anabela Lucínia e Laurinda Ferreira

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA A QUARESMA DE 2018

«Porque se multiplicará a iniquidade,
vai resfriar o amor de muitos»

(Mt 24, 12)

Amados irmãos e irmãs!
Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa 
do Senhor! Todos os anos, com a finalidade de nos 
preparar para ela, Deus na sua providência oferece-
nos a Quaresma, «sinal sacramental da nossa con-
versão», que anuncia e torna possível voltar ao Sen-
hor de todo o coração e com toda a nossa vida. Com 
a presente mensagem desejo, este ano também, 
ajudar toda a Igreja a viver, neste tempo de graça, 
com alegria e verdade; faço-o deixando-me inspirar 
pela seguinte afirmação de Jesus, que aparece no 
evangelho de Mateus: «Porque se multiplicará a 
iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (24, 12). 
Esta frase situa-se no discurso que trata do fim dos 
tempos, pronunciado em Jerusalém, no Monte das 
Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do 
Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos discípu-
los, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve 
a situação em que poderia encontrar-se a comuni-
dade dos crentes: à vista de fenómenos espaven-
tosos, alguns falsos profetas enganarão a muitos, a 
ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor 
que é o centro de todo o Evangelho.

(continua na próxima edição)

Visita ao Centro de Alzheimer
Lectio Divina ou leitura orante da 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 vontade. Lectio Divina é 
entrar na escuta e no saborear da Palavra de Deus, 
para que ela dê fruto na nossa vida, através da leitura 
da Sagrada Escritura, meditação, oração e da con-
templação. A Lectio semea a Palavra no coração do 
homem, para que brote na meditação ao longo do dia 
e, assim, se possa cumprir na vida dele, contemplando 
e repousando o olhar e o coração em Deus. Estamos 
na Quaresma, que é um tempo oportuno para a co-

munidade cristã intensificar o seu caminho para Cristo, 
em Igreja. Assim como Jesus, na Sua “quaresma”, 
foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para aí 
estar em intimidade com o Pai e acolher a Sua von-
tade, também nós poderemos fazer a nossa quares-
ma, deixarmo-nos conduzir pelo Espírito e acolher a 
vontade de Deus, guiados pela Sua Palavra. Jesus 
disse: “Cumpriu-se o tempo e está próximo e reino 
de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”.

10º Ano Catequese Charneca

Peregrinação a Taizé 2018 
Já fizeste a tua inscrição? Todas as informações estão 
disponíveis no nosso Site e na nossa Aplicação Paro-
quial. Aos mais jovens: não deixes passar a oportuni-
dade! Inscrições abertas até 6 de Março.
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Tiago Ferreira
Todos aqueles dias serviram para conhecermos novas 
pessoas e perceber que elas vivem uma realidade que, 
muitas vezes, nós não nos mentalizamos o quão difí-
cil é vivê-la. Este voluntariado trouxe mais maturidade 
para todos os que o realizaram e deu-nos uma outra 
perspetiva da vida.No geral, esta atividade foi recheada 
de bons momentos de aprendizagem para a vida.

Eva Guedes
Foi uma excelente experiência. Fomos muito 
bem recebidas e as adultas que nos acompanha-
ram também eram excelentes. Diverti-me muito, 
mas acima de tudo aprendi muito ao conviver 
com os residentes do meu módulo. Em tão pou-
co tempo, aprendi a dar mais valor ao que tenho.

Carolina Ferreira
Sem dúvida que saí do Centro diferente porque não 
tinha uma noção real da quantidade de pessoas com 
deficiência, muito menos que poderiam ser tão profun-
da. O que me tocou especialmente foi o facto de alguns 
doentes terem ficado assim por acidentes, porque 
acho que isso nos faz ver a vida de uma maneira 
completamente diferente e dar valor àquilo que temos.

Margarida Domingues
Na minha sincera opinião, eu achei estes três dias 
muito  esclarecedores e muito importantes para a minha 
nova visão sobre mundo e sobre o meu futuro, porque
nunca se sabe se alguma vez alguém que eu  

Voluntariado a Fátima - Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II
Realizou-se, nos passados dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, o 2º turno do Voluntariado no Centro João Paulo II, 
em Fátima, voluntariado este acompanhado pela catequista Odete Marques e pela Benilde Vilão, uma mãe que 
também se voluntariou para ajudar. Uma experiência enriquecedora e desafiante, que superou as expectativas 
dos nossos crismandos, um voluntariado que ficará marcado para as suas vidas. Deixamos alguns testemunhos:

conheça ou até mesmo eu pos-
samos chegar até tal ponto. 
Apesar do cansaço, quando eu 
chegava à entrada do Módulo, 
eu punha um sorriso e o sono 
que podia ter desaparecia por 
completo. Os meus MENINOS, vão ficar para sempre 
com um pedacinho do meu coração. Acho que, aprendi 
uma grande lição: podemos ser felizes aconteça o que 
acontecer, pois a felicidade é o que nos faz viver e 
aqueles meninos, pelo que observei, são muito felizes. 

Joana Tomé
Sobre a minha experiência, só tenho a dizer 
muito bem. Estava receosa do que poderia en-
contrar, pois pensei que não iria gostar e que iria 
ser uma tremenda seca. Mas, foi tudo pelo con-
trário! Fiquei tão afeiçoada aos “meninos” de lá que 
me  custou  vir  embora. Gostaria  de  repetir   esta  experiência, 
pois  foi algo bem vivido. Mas, foi muito, mas muito bom.

Camila Ferreira
O voluntariado, serviu,  para crescer enquanto pessoa. 
Gostei muito de conhecer os residentes que lá habi-
tam, muitos deles desde crianças. O sorriso sincero de 
cada um criou um sentimento de orgulho e felicidade, 
bem como a maneira como todos os que vivem no 
edifício formam uma família incrível. O que mais me 
entristeceu foi o facto de muitos serem abandonados 
pelas suas famílias, com o coração de ouro que têm.

Voluntariado a Sintra - Casa de Saúde de Idanha

Testemunho do Grupo
Esta aventura começou de olhos vendados. Não sabía-
mos o que nos esperava nem o que esperar. Começá-
mos apenas de coração aberto, prontos para receber 
fosse o que fosse. Assim que chegámos, tudo nos foi 
apresentado com muita minuciosidade e carinho, cada 
situação tratada com o seu devido respeito. Após a 
apresentação, viemos para os quartos e o coração 
ficou muito pequenino, ao pensarmos como todos nós 
passamos, tantas vezes, ao lado e desvalorizamos os 
que sofrem, com o que sentem. Mas, ali tudo isso se 
desvaneceu. Estávamos lá e tínhamos de dar o nosso 
melhor. Tivemos oportunidade de durante os dias que 
ali estivemos, de ser verdadeiros voluntários, amigos, 
de dar, de receber – sim, receber, porque recebemos 
mais do que demos. Na realidade, sentimos que passá-
mos a fazer parte de uma família enorme, onde todos 
são iguais, tratados como iguais. Também pela época 
festiva que se vivia, fomos convidados a fazermos, 

em conjunto com os utentes, 
várias atividades, entre elas 
as suas mascaras de car-
naval. Purpurinas e brilhos 
por todo o lado que faziam 
os olhos de todos reluzir e os 
sorrisos estavam instalados 
nos rostos de todos. E eis que chega o último dia e as 
despedidas… despedidas? Não, ficou o compromisso 
de um dia voltar. No final do dia, apercebemo-nos da 
diferença que fizemos na vida destas pessoas. Que, 
independentemente do que quer que seja, todas as 
pessoas têm a sua dignidade e são seres humanos 
como os outros. O importante nem sempre é a cura 
para a doença destes utentes, mas a qualidade de vida 
que levam. Trouxemos o coração cheio de alegria e 
esperança, mas também de tristeza, porque cheio de 
saudade. Agora resta-nos voltar um dia.

O voluntariado a Sintra, à Casa de Saúde de Idanha, ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de Fevereiros e o tes-
temunhos dos Participantes não podia ser melhor. Fica o agradecimento à Catequista Natália Seve-
rino e à mãe acompanhante Carla Francisco por os terem acolhido e ajudado neste voluntariado.
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Domingo II da Quaresma
Primeira leitura (Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o: 
«Abraão!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: 
«Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, 
Isaac, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em 
holocausto, num dos montes que Eu te indicar. Quando 
chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou 
um altar e colocou a lenha sobre ele. (...) Mas o Anjo do 
Senhor gritou-lhe do alto do Céu: «Abraão, Abraão!». 
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele. O Anjo prosseguiu: 
«Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal 
algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez 
que não Me recusaste o teu filho». Abraão ergueu os olhos 
e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num 
silvado. (...) O Anjo do Senhor chamou Abraão do Céu e 
disse-lhe: «Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor 
– já que assim procedeste e não Me recusaste o teu filho 
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as 
estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua 
descendência conquistará as portas das cidades inimigas. 
Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência 
serão abençoadas todas as nações da terra».

Comentário
Depois da história de Noé, no domingo passado, lemos 
hoje a história de Abraão e do sacrifício de seu filho Isaac, 
sobre o monte Moriá. Mas Deus nunca quis sacrifícios 
humanos. Abraão demonstrou a sua vontade de completa 
obediência a Deus e recuperou o seu filho, vivo, que assim 
se tornou uma figura de Cristo na sua ressurreição.

Segunda leitura (Rom. 8, 31b-34)
Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que 
não poupou o seu próprio Filho, mas O entregou à morte 
por todos nós, como não havia de nos dar, com Ele, todas 
as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus 
os justifica? E quem os condenará, se Cristo morreu e 
ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós?

Comentário
Jesus realiza até ao fim a figura de Isaac, anunciada na 
leitura anterior, e como o amor de Abraão é imagem do 
amor infinito de Deus pelos homens. Deus, que não quis 
que Abraão Lhe oferecesse o filho em sacrifício, permitiu 
que o seu muito amado filho Jesus fosse sacrificado, em 
expiação dos nossos pecados. Toda a história da salvação 
atinge o seu ponto mais alto em Jesus Cristo.

Leitura do Evangelho (Mc. 9, 2-10)
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com 
eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-
Se diante deles. As suas vestes tornaram-se de tal brancura 
que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim 
branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando 
com Jesus. Pedro (...) disse a Jesus: «Mestre, como é 
bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, 
outra para Moisés, outra para Elias». Não sabia o que 
dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem 
que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir 
uma voz: «Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

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

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

:: 26.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola        
Paroquial de pais do 5º ano (21h00)

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

:: 27.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 6º ano (21h00)

:: 27.Fev | Centro Paroquial - Reunião do GAV (21h30)

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

:: 02.Mar | 7ª Sessão do 2º Alpha Pombal (20h30)

:: 02.Mar | Auditório da Biblioteca Municipal -  3ª Confe-
rência Quaresmal (21h00)

:: 02.Mar | Salão Paroquial - Ultreia do MCC (21h30)

:: 03.Mar | Salão Paroquial - Encontro Arciprestal 
de Formação de Ministros Extraordinários / Forum 
Diocesano da Catequese de Adultos (09h30 ás 17h00)

:: 03.Mar | Centro Paroquial - Reunião Equipa Pastoral 
de Oração (17h30)

:: 03. Mar | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Leitores (18h30)

:: 03.Mar | Salão Paroquial - Reunião de Pais da 
Primeira Comunhão (21h00)

:: 04.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)

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

De repente,(...) não viram mais ninguém, a não ser Jesus, 
sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-
lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, 
enquanto o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. 
Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre 
si o que seria ressuscitar dos mortos.

Comentário
A Transfiguração, depois de, no Domingo anterior, ter sido 
escutada a tentação, faz com ela, como que num grande 
painel de duas alas, uma espécie de grande abertura da 
Quaresma: mortificação e glorificação, tentação e glória, 
morte e ressurreição; são elas, a síntese do Mistério 
Pascal que vamos celebrar na Páscoa. Jesus vive em Si 
o mistério que a Sua Igreja agora celebra e que ela viverá 
até à sua própria Transfiguração. 
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