
O lugar de Deus
 Voltemos para Deus o nosso co-
ração, o olhar, a nossa inteligên-
cia, liberdade e vontade, porque 
só Ele é o nosso Deus e nos ama 
acima de tudo o que criou. Ele nos 

fez capazes de O adorar – e só a Ele o faremos – por 
amor, entregando a vida e deixando que a nossa fé 
seja a resposta ao Seu amor eterno e infinito por nós. 
O Senhor nos livra, nos guarda nos caminhos, Se der-
rama compassivamente sobre nós e nunca nos deixa 
desamparados. O Senhor Jesus mostra-nos sempre 
por que é que havemos de amar e crescer na fé. Jesus 
fala-nos de Vida, de Ressurreição, de vontade e de zelo 
ardente, de ardor interior, de vontade assumida e com-
prometida, de plenitude… do Pai que nos quer consigo 
para sempre. Jesus nos quer tornar filhos, Seus irmãos 
e deseja a radicalidade do nosso desejo. Zelosos pela 
“casa do Pai”, filhos que amam o Pai, que O buscam, 
que o querem. Jesus arde com aquele chicote nas 
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Palestra “Sempre foi um sonho ser 
melhor do que sou...?”

DOMINGO III DA QUARESMA

Pe. João Paulo Vaz

No passado dia 23 de Fevereiro, decorreu a 2ª Con-
ferência Quaresmal deste percurso que o Arciprestado 
de Pombal se propôs realizar como ajuda ao caminho 
Quaresmal. Desta feita, veio até nós Juan Ambrósio, 
professor de Teologia da Universidade 
Católica, que nos maravilhou com o 
tema “O Evangelho da Família. Re-
descobrir, viver, anunciar”. Os temas 
abordados na sessão foram dois docu-
mentos do Papa Francisco: “Amoris 
Laetitia” e “Evangelli Gaudium”. Juan 
Ambrósio fez-nos alguns desafios, 
situando-nos na actual crise que estamos a viver. O 
mundo está marcado pela crise. Todos os momen-
tos de crise são momentos e uma oportunidade de 
transformação.O paradigma já chegou aqui, já não 
vamos mais para a frente, mas vamos fazer coisas 
novas. Se a proposta que fazemos não interpelar, na 
vida concreta das pessoas, pode conduzir ao individu-
alismo egoísta. A resposta a este individualismo vem-
nos no nº 10 da E. G.: a proposta é viver a um nível 
superior, mas não com menor intensidade. A Evangelli 
Gaudium, e a Amoris Laetitia, apontam-nos uma Igreja 
missionária. O orador fez referência à Encíclica “Lau-
dato Si”, sobretudo ao seu subtítulo “Sobre o cuidado 

Luz e Esperança

da casa comum”. Temos que ter uma Igreja renovada 
para podermos cuidar da “casa comum, onde não haja 
descartados e sobrantes”. A maneira como a Igreja tem 
de cuidar do mundo é com misericórdia. Assim como 

a mãe ama o filho, assim Deus ama o 
mundo. A família é o “sim” do Deus do 
Amor. Um dos pontos mais relevados 
na análise à Amoris Laetitia tem sido a 
forma como o Papa Francisco exorta a 
uma nova atitude de Igreja na relação 
com os casais ou famílias em situação 
considerada ‘irregular’ à luz da doutrina 

católica.  A mensagem é a de que, “independentemente 
das fragilidades de cada um”, a “misericórdia” de Deus 
está aberta a todos. Há necessidade de redescobrir o 
Evangelho da Família, olhando a realidade das famí-
lias, sem juízos sumários e demasiado simplistas, sem 
atitudes pessimistas, com o olhar humanamente mar-
cado pela esperança.  Amoris Laettitia aponta-nos um 
caminho sinalizado, passando por vários momentos: 
acolher, acompanhar e contemplar. Devemos redesco-
brir e anunciar o Evangelho da família em toda a sua 
beleza. O que nos está a ser pedido é a novidade e é o 
caminho da misericórdia.

Helena Cabral

mãos, mas pelo desejo sofrido, num lamento interior 
da lágrima que se faz dureza, tão somente porque quer 
que amemos o Pai. Jesus quer que eu ame o Pai e Lhe 
dê o lugar que sempre foi d’Ele, onde O encontro, mas 
que eu esqueci ou corrompi… Jesus expulsa-me do 
lugar do Pai, para que eu volte a esse lugar, purificado 
e definitivamente. Jesus me ensina o lugar do Pai em 
mim. Com Ele, porque é Ele o lugar do Pai em mim. 
Jesus é o Templo verdadeiro e só por Ele chegaremos 
ao Pai. Só no encontro íntimo com Cristo descobrimos 
a filiação e paternidade divina que o Baptismo inaugura 
em nós e anulamos o poder e a realidade do pecado e 
da morte. O Pai levantou O Filho, mais glorioso do que 
antes, ao ressuscitá-l’O dos mortos. E assim será com 
cada um de nós, mas na medida dessa fé, desse amor, 
dessa identificação com Cristo. S. Paulo fala de loucu-
ra e fraqueza de Deus mais sábia e mais forte do que 
os homens. Não receemos a “loucura” e a “fraqueza” 
da nossa fé, do nosso amor.
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Palestra “Sempre foi
um sonho ser melhor do que sou…”

Vai realizar-se, no próximo dia 9 de Março, a 2ª Pa-
lestra destinada aos catequizandos do 8º, 9º e 10º ano 
de Catequese. A palestra será orientada pela Comuni-

dade Cenáculo. Esta comu-
nidade é uma associação 
de fiéis, reconhecida pelo 
Conselho Episcopal para 
os Leigos, que assume, 
como objectivos, a santi-
ficação pessoal dos seus 
membros e o acolhimento, 
a ajuda e promoção de 
quantos se encontram em 
situação de desorientação 

e com carências físicas ou morais e que estejam à 
procura de um sentido para a vida, propondo-lhes, de 
modo explícito, um caminho humano e cristão. A Pa-
lestra irá realizar-se no Teatro-Cine de Pombal, pelas 
21h00, e também estará aberta a toda a comunidade.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA A QUARESMA DE 2018

(continuação)

Os falsos profetas
Escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as 
formas que assumem os falsos profetas? Uns asse-
melham-se a «encantadores de serpentes», aprovei-
tam-se das emoções humanas para escravizar as 
pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos 
homens e mulheres vivem fascinados pela ilusão do 
dinheiro, quando este, os torna escravos do lucro ou 
de interesses mesquinhos! Quantos vivem pensando 
que se bastam a si mesmos e caem vítimas da soli-
dão! Outros falsos profetas são aqueles «charlatães» 
que oferecem soluções simples e imediatas para to-
das as aflições, mas são remédios que se mostram 
completamente ineficazes: a quantos jovens se ofe-
rece o falso remédio da droga, de lucros fáceis mas 
desonestos! Quantos acabam enredados numa vida 
completamente virtual, onde as relações parecem 
mais simples e ágeis, mas depois revelam-se sem 
sentido! Estes impostores, ao mesmo tempo que 
oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais 
precioso: a dignidade, a liberdade e a capacidade de 
amar. É o engano da vaidade, que nos leva a fazer a 
figura de pavões para, depois, nos precipitar no ridí-
culo. Não nos admiremos! Desde sempre o demónio, 
que é «mentiroso e pai da mentira» (Jo 8, 44), apre-
senta o mal como bem e o falso como verdadeiro, 
para confundir o coração do homem. Por isso, cada 
um de nós é chamado a discernir, no seu coração, e 
verificar se está ameaçado pelas mentiras destes fal-
sos profetas. É preciso aprender a não se deter no ní-
vel imediato, superficial, mas reconhecer o que deixa 
dentro de nós um rasto bom e mais duradouro, porque 
vem de Deus e visa verdadeiramente o nosso bem.

Retiro Crismandos 1º Turno nas
palavras dos pais
Testemunho do Lino Marques
“Foi com grande alegria que acompanhei estes jovens, 
neste momento tão importante e especial para eles. Foi 
muito bonito sentir o seu empenho, o espírito de en-
trega que demonstraram e a cumplicidade e confiança 
entre eles. Nos momentos de interiorização e reflexão, 
alguns demonstra-
ram  alguma difi-
culdade, mas, ao 
partilharem, tor-
nou-se muito mais 
claro e simples 
para todos. A hu-
mildade e respeito 
por todos os que 
estavam a coorde-
nar e a orientar foi 
muito boa. Espero 
que recebam o Crisma de coração aberto e que não 
sejam como os ‘pombos que desaparecem depois do 
crisma’, pois são um grupo muito bonito e forte. Quero 
mandar um abraço a todos eles pela sua amizade. E es-
tou sempre pronto para dizer sim e sei que eles também.”

Testemunho da Carla Francisco
“No início, ia com algum receio, pois não sabia o que 
iria encontrar. Quando chegámos ao Santuário, fomos 
recebidos pela irmã Nancy, que começou por explicar 
o porquê da Confirmação, ou seja, do Crisma. Fizemos 
reflexões individuais e em grupo, que nos mostraram 
que cada um tem a sua maneira de ver a fé e nem por 
isso estamos errados. O crisma também serve para 
confirmar a nossa fé e nada melhor do que fazer a sua 
preparação no local onde esta está sempre presente. 
Durante a tarde, fizemos uma caminhada até à igreja 
de Fátima e, posteriormente, até ao Museu do Azeite, 
onde nos falaram como se faz um dos produtos tam-
bém utilizados na Igreja para preparação do óleo com 
que os crismandos serão ‘marcados’ no dia do Crisma. 
O Rosário, seguido da Procissão das Velas, para mim, 
foi o ponto alto do dia. E, depois, a vigília. A noite já 

ia longa, o 
corpo já 
dava sinais 
de cansa-
ço, mas 
não foi fácil 
d e s c a n -
sar. No dia 
segu in te , 
a ener-

gia não era a mesma. Foi a hora da Reconciliação 
e de oração na Missa. Tivemos a visita ao Museu 
das Candeias, onde fiquei a saber algo mais sobre 
as Aparições de Fátima. De regresso a casa, senti 
que vinha outra pessoa, de coração mais leve e 
com a certeza de que o Crisma serve para vermos 
que a nossa fé será sempre a nossa maior ajuda.”
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Escola Paroquial de Pais do 4º ano
Na sexta feira, dia 16 de Fevereiro, realizou-se o 4º 
Encontro da Escola Paroquial de Pais do 4º Ano, que 
teve como tema: “O Novo Testamento e a unidade da 
revelação”. O encontro iniciou-se com uma breve sín-
tese do anterior, no qual se disse que a Bíblia é com-
posta por dois Testamentos, cuja herança é a Aliança 
que Deus fez e faz com o Homem e do qual nós so-
mos os herdeiros, existindo um compromisso mútuo 
que deve ser respeitado e cumprido. Esta Aliança 
ocorre em dois tempos: um primeiro, no Antigo Testa-
mento, realizado entre Deus e o Seu povo, cujo medi-
ador foi Moisés, no monte do Sinai – a Antiga Aliança; 
e um segundo tempo, 
no Novo Testamento, 
no qual esta Aliança 
é aperfeiçoada e com-
pletada com a morte e 
ressurreição de Jesus 
Cristo –  a Nova e Eter-
na Aliança. Jesus é o 
cume e o centro de toda a revelação contida na Bíblia. 
Os livros contidos no Novo Testamento revelam-nos o 
amor radical de Jesus, cujo caminho se inicia na En-
carnação. Mas, a morte não é o Seu fim. Deus ressus-
cita-O, tornando credível tudo o que antes anunciara. 
Por isso, Jesus é o Senhor do passado, do presente 
e do futuro – “Cristo ontem, hoje e por toda a eterni-
dade”. Hoje, está nas nossas mãos… Sejamos, como 
nos diz S. Paulo, “embaixadores de Cristo” no mundo 
e “uma carta de Cristo” no anúncio desta Boa Nova! 

Ana Isabel

Na passada semana, realizou-se o 4º Encontro da 
Escola Paroquial de Pais, para o 1º, 2º e 3º Anos da 
Catequese. É com grande alegria que podemos notar, 
cada vez mais, o interesse dos pais na formação reli-
giosa dos filhos. No 4º encontro do 3º Ano, o clima foi 
de descontracção, mas também de muita seriedade, 
ao falarmos em catequeses densas sobre a Confissão 
e sobre a Santa Unção dos Doentes. Sacramentos de 
cura, deixados para nós, por 
Jesus. Jesus Cristo tomou 
sobre Si as nossas enfer-
midades e pecados. Deu a 
vida em resgate por todos 
nós. Na cruz, a Sua morte 
foi redentora para todos os 
homens e mulheres de to-
dos os tempos. De muitos 
modos, mostrou compaixão pelos males da humani-
dade. Ao dar o Seu poder aos Apóstolos e, nestes, à 
Igreja, Jesus torna possível que a Sua compaixão e o 
Seu poder de cura se tornem realidade em cada um 
de nós. Poder que a Igreja exerce como um ministério, 
em lugar e por missão de Cristo. Com essa reflexão, os 
pais e catequistas saíram com a certeza da importân-
cia desses sacramentos e da necessidade, para a vida 

Catequeses da Fé do 6º Ano
Catequizandos e catequistas do 6º Ano reuniram-se, 
no passado domingo, dia 25 de Fevereiro, no Salão 
Paroquial, para mais uma Catequese da Fé. Continu-
ando a acompanhar o texto do Credo, nesta catequese, 
partindo da afirmação de Pedro que serve de titulo à 
mesma, “Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo” (Mt. 
16,16), os catequizandos foram partilhando conheci-
mentos já adquiridos sobre a pessoa de Jesus Cristo. 
Continuámos, perguntando ao próprio Jesus “quem és 

Tu, Jesus?”, ao 
que Ele responde 
com afirmações 
que nos fazem 
compreender que 
Se apresenta 
como o Filho 
de Deus; que, 
sendo um com 

o Pai, sendo do Céu, vem ao nosso encontro para 
nos dar a possibilidade de fazermos o caminho até 
Ele. É Aquele por quem tudo foi criado, foi gerado 
pelo Pai e participa da mesma substância; por isso, 
Ele é Deus de Deus, Luz da Luz, é verdadeiro Deus 
e consubstancial ao Pai. Jesus também nos diz que 
veio até nós com uma missão: salvar-nos. E, para 
isso, Ele quis descer do Céu e encarnar no seio de 
Maria, pelo poder do Espírito Santo. Em Jesus, estão 
unidas a humanidade e a divindade, pois Ele é Filho 
de Maria e Filho de Deus. E crer que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus é condição necessária para ser cristão.

Fátima Ferreira

de cada um de nós, de buscar o sacramento da Recon-
ciliação neste período da Quaresma e por toda a vida 
cristã. No 4º encontro do 2º Ano, o tema foi “Que bom é 
viver em Deus”, aprofundando os valores do Reino de 
Deus na 2ª parte do Pai Nosso, percebendo que esses 
valores implicam um acolhimento constante do projec-
to de Deus, pela conversão/mudança de vida (esfor-
çar-se por viver, ao jeito de Jesus, os desafios do Pai 

nosso). No 4º encontro do 
1º Ano, o tema foi “O grande 
amor de Jesus por nós”, re-
conhecendo que Jesus não 
só gosta, mas ama verda-
deiramente cada um de nós, 
percebendo que querer ser 
amigo de Jesus é querer ser 
e fazer como Ele. Descobrir 

a Páscoa como o acto supremo do amor de Jesus por 
nós. Com este 4º encontro da EPP, os catequistas e 
os pais presentes tomaram consciência da importância 
da Quaresma para a conversão verdadeira e o cresci-
mento na fé. Com grande alegria terminámos as reu-
niões, certos do compromisso cada vez mais assumido 
pelos pais em relação à formação cristã dos filhos.

Edilene Alves

Reunião de pais do 1º Sector de Catequese
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Primeira leitura (Ex 20, 1-3.7-8.12-17)
Deus pronunciou todas estas palavras: «Eu sou o Senhor 
teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa de 
escravidão. Não terás outros deuses perante Mim. Não 
invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o 
Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu 
nome em vão. Lembrar-te-ás do dia de sábado, para o 
santificares. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os 
teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Não 
matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não 
levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não 
cobiçarás a casa do teu próximo; não desejarás a mulher 
do teu próximo, nem o seu servo nem a sua serva, o seu boi 
ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença».

Comentário
Na continuação das passagens especialmente significativas 
da história da salvação, lemos hoje a história de Moisés, o 
condutor do povo de Deus através do deserto, e aquele por 
meio de quem o Senhor deu a Lei que há-de orientar para 
Si os passos do seu povo. Moisés é, assim, uma figura 
de Jesus, o verdadeiro Pastor do Povo de Deus, como no 
Tempo da Páscoa O iremos contemplar.

Segunda leitura (1 Cor 1, 22-25)
Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a 
sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo cruficado, 
escândalo para os judeus e loucura para os gentios; 
mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como 
gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é 
loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é 
fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.

Comentário
O mistério de Cristo crucificado, embora pareça um 
escândalo, é, no entanto, a manifestação da sabedoria 
de Deus, que assim, na aparente fraqueza do Crucificado, 
revela o poder salvador da sua graça.

Leitura do Evangelho (Jo 2, 13-25)
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a 
Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de 
ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. 
Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do 
templo, com as ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro 
dos cambistas e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que 
vendiam pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa 
de meu Pai casa de comércio». Os discípulos recordaram-
se do que estava escrito: «Devora-me o zelo pela tua 
casa». Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-
Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste 
modo?». Jesus respondeu-lhes: «Destruí este templo e 
em três dias o levantarei». Disseram os judeus: «Foram 
precisos quarenta e seis anos para se construir este templo 
e Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava 
do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele ressuscitou 
dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e 
acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto 
Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, 

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

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

:: 06.Mar | Capela da Cumieira - Confissões (19h30)

:: 06.Mar | Capela da Guístola - Confissões (20h15)

:: 06.Mar | Centro Paroquial - Reunião de Escola MCC  
(21h00)

:: 07.Mar | Capela do Santorum - Confissões (19h30)

:: 07.Mar | Capela do Casal F. João - Confissões (20h30)

:: 07.Mar | Capela da Charneca - Confissões (21h30)

:: 08.Mar | Capela dos Mendes - Confissões (19h30)

:: 08.Mar | Capela dos Crespos - Confissões (20h15)

:: 08.Mar | Capela do Travasso -  Confissões (21h00)

:: 09.Mar | Capela da Ranha - Confissões (19h30)

:: 09.Mar | 8ª Sessão do 2º Alpha Pombal (20h30)

:: 09.Mar | Teatro Cine - Palestra para o 8º, 9º e 10º ano 
de Catequese (Aberto à restante Comunidade) (21h00)

:: 09. Mar | Centro Paroquial - Reunião do Grupo de 
Jovens Verbum Dei (21h30)

:: 10.Mar | Igreja do Cardal - Preparação Festa do 
Perdão do 3º Ano (15h00)

:: 10.Mar | Capela do Pinheirinho - Confissões (19h00)

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

:: 10. Mar | Salão Paroquial - Reunião de Preparação 
para Baptismo (19h00)

:: 10.Mar | Igreja do Cardal - Vigilia de Oração pelo Papa 
Francisco (21h00)

: 11.Mar | Salão Paroquial - Lectio Divina da Quaresma 
4ª Catequese da Fé do 6º ano (10h00)

: 11.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina (17h00)

muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu 
nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia 
a todos e não precisava de que Lhe dessem informações 
sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem.

Comentário
O templo arrasado e levantado em três dias é figura 
da Morte e da Ressurreição de Jesus. É Ele o templo 
verdadeiro. Destruído pelos homens, que Lhe deram a 
morte, Deus O levantou, mais glorioso do que antes, ao 
ressuscitá-l’O de entre os mortos.
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