
Ver Deus para sempre
Como faremos para ver a Deus? 
Será isso possível? Um dos pa-
dres da Igreja, São Teófilo de 
Antioquia, diz algo muito interes-
sante a este respeito: “Mostra-me 

o homem que há em ti e eu te mostrarei o meu Deus”. 
Deus manifesta-Se na humanidade e, para O ver ou 
contemplar, temos de abrir não só os olhos do corpo, 
mas também os olhos da alma. Deus é visível para 
aqueles que O contemplam com o olhar interior. Todos 
nós temos olhos. Mas, alguns de nós temo-los tapados 
e não vemos a luz do sol. Porém, o sol continua lá. Se 
os cegos não conseguem ver, nem por isso se conclui 
que a luz do sol não brilha. É o que se passa connos-
co tantas vezes: se temos os olhos tapados e cegos 
pelo nosso pecado, pelo nosso egoísmo, pela nossa 
má vontade, pela auto-suficiência e pela maldade, não 
podemos ver a Deus, mas Ele continua lá... Por isso 
a necessidade de vivermos num constante processo 
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O “Sacramento da Reconciliação” foi o tema que 
encerrou o Ciclo de Conferências Quaresmais deste 
ano, organizado pelo Arciprestado de Pombal. O Pe. 
Fernando Pascoal, Capelão do Carmelo de Coimbra, 
foi o orador convidado. Começou por nos fazer um de-
safio: o do discernimento. E duas questões nos foram 
lançadas: o que nos 
surge, quando ouvi-
mos falar de reconcili-
ação e porque neces-
sitamos de nos recon-
ciliar? O Baptismo 
faz-nos participantes 
de Cristo. Faz-nos 
como Cristo. O que 
Deus nos pede é que 
sejamos perfeitos como homens e mulheres. O orador 
propôs a leitura bíblica de Gn. 3, 1-13, que nos ajuda a 
perceber melhor esta dicotomia entre o bem e o mal. A 
leitura bíblica remete-nos para o facto do pecado fazer 
corte entre o homem e Deus. A desobediência a Deus 
foi o motivo para que o pecado se instalasse no cora-
ção do homem. Somos nós, homens e mulheres, que 
pecamos. A Sagrada Escritura diz-nos que devemos 
escutar. Aprendendo a escutar, sabe-se obedecer. O 
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orador deu como exemplo S. José, o homem do silên-
cio, o contemplativo, que soube escutar e distinguir as 
vozes dentro de si. Deus habita-nos. É preciso fazer 
esforço para O escutar, quando há outras vozes que 
se sobrepõem à Sua. O nosso único destino é sermos 
santos e irrepreensíveis. Se nos abrirmos a Deus, po-

demos estar livres do 
pecado. Na origem da 
reconciliação tem que 
estar a minha cons-
ciência de homem 
pecador, continuava 
o Pe. Fernando. O 
pecado tem origem 
no egoísmo.  O maior 
pecado da humani-

dade, hoje, é não ter consciência do pecado. Assim 
sendo, não se abre à misericórdia de Deus. Preciso 
reconciliar-me, porque criei divisão. Quanto mais nos 
aproximamos do amor de Deus, mais nos apercebe-
mos das pequenitas coisas que vamos fazendo contra 
o amor de Deus. A conversão e a reconciliação são 
como dois rios que, quando se encontram, convergem 
e formam um único caudal.

Helena Cabral

de conversão e purificação interior. Na verdade, somos 
como um espelho que reflecte a imagem de Deus, pelo 
qual O podemos contemplar e contemplar a nós própri-
os, a nossa verdade. Se o espelho estiver baço ou 
sujo, não conseguimos ver o nosso rosto com nitidez. 
E se estiver mesmo muito sujo, nada veremos sequer. 
Da mesma forma, não poderemos ver a Deus. Quando 
nos deixamos dominar pela maldade, auto-suficiência 
e egoísmo, quando o pecado toma conta de nós, torna-
mos baça e suja a nossa vida... não será possível ver 
a Deus nem a nossa verdade. Ao contrário, se a nossa 
vida for santa, pura, cheia de bondade, se caminhar-
mos para aí, poderemos ver a Deus. Este tempo da 
Quaresma lembra-nos isso, constantemente. Há que 
limpar este espelho, para que manifeste a verdade e a 
realidade de Deus. Ele é misericordioso e, como diz o 
Papa Francisco, não há nada que Deus não perdoe a 
um coração arrependido. Isto nos enche de esperança, 
porque, então, poderemos ser santos e ver a Deus.
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Descarregue a aplicação da

Paróquia de Pombal
e usufrua do serviço paroquial de notificações.

Disponível para Android, iOS e Windows.

Reunião de Catequistas do 3º ano
No passado sábado, dia 24 de Fevereiro, às 21h00, 
reuniram-se, no Salão Paroquial, os catequistas do 3º 
Ano de Catequese. Iniciou-se a reunião com uma in-
trodução do Plano Pastoral e reflectimos alguns trechos 
do mesmo. “Aproximai-vos do Senhor”… “Sendo con-
vocado para se aproximar do Senhor, o cristão nunca 

é chamado a afastar-se do mundo. 
Antes pelo contrário, a comunhão 
com o Senhor Jesus, o conheci-
mento do Seu amor, a força do 
Espírito que habita n´Ele reenvia 
sempre para o mundo aqueles que 
se deixam transformar por Ele.” De 

seguida, rezou-se a oração inicial, com a invocação do 
Espírito Santo. Em conjunto, foram discernidos vári-
os pontos sobre as actividades da Festa do Perdão, 
Baptismo e Primeira Comunhão. A reunião finalizou 
com um pequeno vídeo de reflexão, de agradeci-
mento e de oração de consagração a Nossa Senhora.

Olívia Domingues

Escola Paroquial de Pais do 5º Ano
 

A Paróquia de Pombal promoveu, no dia 26 de Feve-
reiro, mais um encontro da Escola Paroquial de Pais 
do 5º Ano. “Com os profetas Deus quer renovar em 
nós e connosco o Seu amor” foi o tema proposto para 
esta sessão. Demos a conhecer aos pais os conteúdos 
das próximas quatro catequeses. Os Profetas são pes-
soas escolhidas, das quais Deus se serve para falar 
à humanidade. Procurámos descobrir o significado 
da conversão e procurar perceber que o sofrimento é 
tempo de renovação interior e crescimento na fé, tendo 
em conta que só se chega 
à Ressurreição passando 
pela cruz. Só assim se 
pode perceber o sentido 
fundamental da Páscoa. O 
sofrimento, não sendo uma 
coisa boa, ajuda-nos a ver 
as coisas de outro modo e 
dar-lhes outro valor; ajuda a encontrar Deus; aprende-
se a confiar n’Ele; ajuda a crescer e a amadurecer nas 
tomadas de decisões. O sofrimento daqueles que cum-
prem a vontade de Deus não se perde, mas é usado 
por Deus para mudar o mundo. Em Jesus, cumpre-se 
o projecto de Deus, realizando-se uma Nova Aliança 
entre Ele e os homens, a que chamamos Páscoa. 
A Ressurreição é o ponto alto dos acontecimentos, 
dando lugar à alegria, ou seja, ao Tempo Pascal, que 
se prolonga por cinquenta dias, até ao Pentecostes.

Helena Cabral

Escola Paroquial de Pais do 6º ano
Na passada terça-feira dia 25 de Fevereiro, realizou-
se, no Salão Paroquial, o 4º Encontro da Escola Paro-
quial de Pais do 6º Ano. Vimos, neste encontro, como 
Jesus, nas Suas pregações, fala muitas vezes da ne-
cessidade de rezar, do valor da oração e quais devem 
ser as atitudes de quem reza. Jesus, sendo Filho de 
Deus, também rezava, sentia necessidade de momen-
tos a sós com Deus Pai. E fazia-o de tal modo apai-
xonado que seduzia quem O via assim rezar, ao ponto 
de os Seus discípulos lhe pedirem “Mestre ensina-nos 
a rezar”. E Jesus ensina-lhes o Pai Nosso, a mais bela 
oração ensinada por Jesus para entrarmos em rela-
ção com Deus; a oração do Reino, com as suas sete 
petições perfeitamente adequadas às exigências do 
Reino. Vimos, também, como o amor é o grande man-
damento que Jesus nos deixa, como um testamento. A 
conversão a este amor é imperativo de quem reza, pois 
só assim esse amor poderá traduzir-se em comporta-
mentos e atitudes como Jesus ensinou, até ao ponto 
de se ter como próximo o próprio inimigo. E só assim 
poderemos ser prefeitos, semelhantes ao nosso Pai 
Celeste, como Jesus nos pede. Na Última Ceia, Jesus 
faz a instituição da Eucaristia e deixa o mandamento 
do amor: gestos proféticos que garantem a Sua per-
manência junto dos Seus, até à plena instauração do 
Reino. E pede aos Seus discípulos que prolonguem es-
ses Seus gestos. No homem Jesus, que Se deixa ma-
tar, pregado numa cruz, vemos um Homem Novo que 
ama e que Se dá a Si próprio, pela eliminação do mal 
e do pecado da humanidade: “amor imenso e sublime”.

Fátima Ferreira

Querido amigo Jesus Cris-
to, estou a terminar o meu 
último ano de catequese. 
Neste ano, vou receber o 
Crisma, que é algo impor-
tante para mim. Gosto de 
saber o que tens para me 
dizer, conTigo sinto que sou 
mais forte e que me ajudas 
sempre que necessito. Nós, 
cristãos, temos que entender a Tua palavra, para 
nos ajudar no nosso quotidiano. Sinto que, a cada 
dia, estás aí, para tudo. A seguir ao Crisma, vou 
continuar a ir à Missa, pois gosto bastante de Te 
ir “visitar”. Quero agradecer-Te por tudo o que fi-
zeste, fazes e sei que vais continuar a fazer, e eu 
a ajudar-Te, para juntos sermos mais fortes. Nunca 
me esqueci, nem esqueço, nem esquecerei de Ti.

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 car-
tas. Na que se segue a palavra é  “Entendimento”
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Testemunho  dos Crismandos
do 2º Turno do  Retiro 
No fim de semana de 24 e 25 de Fevereiro, realizou-se 
um retiro de preparação para o Crisma, no Santuário 
de N. Sra. de Fátima, que tinha, como tema principal, 
“Ser mais no Espírito”. O retiro foi dinamizado pela Irmã 
Nancy e pelo Padre José. Partimos de uma passagem 
bíblica de Zaqueu, onde nos era proposto ‘’deixar Je-
sus entrar na nossa própria casa.’’ Após um momento 
de reflexão pessoal sobre uma obra de arte, pudemos 
partilhar, em grupo, os nossos pensamentos. Nessa 
reflexão, fomos convidados a viver ‘’em silêncio, com 
Deus, com os outros e com a vida numa mão e o Evan-

gelho na outra”. Visitámos a casa dos Santos Francis-
co e Jacinta Marto e da Irmã Lúcia e conhecemos um 
pouco da sua história e da sua rotina (o lugar onde brin-
cavam, onde pastavam as ovelhas, onde rezavam…). 
Trocámos algumas ideias com o Padre José sobre o 
momento do Crisma em que será utilizado o Santo 
Óleo para a unção. Neste contexto, visitámos o Museu 
do Azeite (Fátima Azeite, um segredo bem guardado), 
onde ficámos a conhecer todo o seu processo produ-
tivo, desde a colheita até ao engarrafamento. Rezámos 
o rosário na Capelinha das Aparições e realizámos uma 
vigília de oração, ambos momentos mágicos, onde a 
luz das velas nos iluminava a alma. No dia seguinte, 
falamos do dom da Reconciliação e reconciliamo-nos, 
antes da Missa, presidida pelo Padre José. Fomos tam-
bém convidados a ‘’descobrimo-nos a nós mesmos’’, 
através de perguntas como “Quem sou eu?”, “Quais 
as minhas qualidades? E os meus defeitos?”. No final 
do encontro, visitámos a Casa das Candeias, que se 
centra nos Santos Francisco e Jacinta Marto. Apren-
demos um pouco mais sobre eles, com a ajuda da 

irmã Ângela Coelho. Vimos peças únicas, como uma 
conta do terço de Francisco e um pedaço de cabelo 
de Jacinta. Foi um encontro repleto de emoções fortes 
e muito enriquecedor. Temos a certeza que voltámos 
“mortos” de cansaço para casa, mas com uma fé mais 
viva, resistente e em paz com o mundo à nossa volta.

Edna Santos e Lucas Neves

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA A QUARESMA DE 2018

(Contiuação)
Um coração frio
Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, Dante 
Alighieri imagina o diabo sentado num trono de gelo; 
habita no gelo do amor sufocado. Interroguemo-nos 
então: Como se resfria o amor em nós? Quais são 
os sinais indicadores de que o amor corre o risco 
de se apagar em nós? O que apaga o amor é, an-
tes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de 
todos os males» (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a 
recusa de Deus e, consequentemente, de encontrar 
consolação n’Ele, preferindo a nossa desolação ao 
conforto da sua Palavra e dos Sacramentos. Tudo 
isto se permuta em violência que se abate sobre 
quantos são considerados uma ameaça para as nos-
sas «certezas»: o bebé nascituro, o idoso doente, o 
hóspede de passagem, o estrangeiro, mas também 
o próximo que não corresponde às nossas expetati-
vas. A própria criação é testemunha silenciosa deste 
resfriamento do amor: a terra está envenenada por 
resíduos lançados por negligência e por interesses; 
os mares, também eles poluídos, devem infeliz-
mente guardar os despojos de tantos náufragos das 
migrações forçadas; os céus – que, nos desígnios 
de Deus, cantam a sua glória – são sulcados por 
máquinas que fazem chover instrumentos de morte. 
E o amor resfria-se também nas nossas comuni-
dades: na Exortação apostólica Evangelii Gaudium 
procurei descrever os sinais mais evidentes desta 
falta de amor. São eles a acédia egoísta, o pessi-
mismo estéril, a tentação de se isolar empenhando-
se em contínuas guerras fratricidas, a mentalidade 
mundana que induz a ocupar-se apenas do que dá 
nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário.

(Continua na próxima edição)

Via-Sacra na Capela do 
Casal Fernão João 

O Centro de Catequese do Casal Fernão João vai levar 
a efeito, no próximo domingo dia 18 de Março, pelas 
15h00, a tradicional Via-Sacra pelas ruas da nossa 
terra, que iniciará dentro da Capela, presidida e intro-
duzida pelo Diácono Leonel Gameiro, seguindo para o 

exterior (percorrendo 
algumas ruas) e re-
gressando novamente 
ao interior da Capela. 
No final, procedere-
mos, como é habitual, 
ao gesto simbólico da 

“Queima dos Pecados”. Convidamos toda a população 
em geral e, em especial, os pais, crianças e jovens da 
Catequese a participarem neste momento importante 
da nossa Quaresma. Contamos com a vossa presença.

Teresa Escalhorda
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Primeira leitura (2 Cr 36, 14-16.19-23)
Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo 
multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes 
abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo 
que o Senhor tinha consagrado para Si em Jerusalém. 
O Senhor, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes 
mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria 
morada. O rei dos caldeus deportou para Babilónia todos os 
que tinham escapado ao fio da espada; Assim se cumpriu o 
que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias: «Enquanto 
o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado 
contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que 
se completaram setenta anos». No primeiro ano do reinado 
de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, 
pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou 
Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar, em todo o seu 
reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: 
«Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do Céu, 
deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou 
o encargo de Lhe construir um templo em Jerusalém, na 
terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo 
ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele».

Comentário
No tempo da Quaresma, a leitura vai referindo os vários 
passos da história da salvação, para melhor nos fazer 
compreender como toda ela se encaminha para a Páscoa 
e como Deus salva os homens vindo ao encontro deles. 
Hoje vemos como os pagãos destruíram o templo e 
levaram cativo o povo para Babilónia. Mas, o próprio rei 
da Babilónia serviu ao Senhor de instrumento de salvação, 
dando-lhe de novo a liberdade e restituindo-o à terra que 
lhe havia sido tirada.

Segunda leitura (Ef 2, 4-10)
Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com 
que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa 
dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo – é 
pela graça que fostes salvos – e com Ele nos ressuscitou e 
com Ele nos fez sentar nos Céus. Assim quis mostrar aos 
séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua 
bondade para connosco. De facto, é pela graça que fostes 
salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós: é dom 
de Deus. Não se deve às obras: ninguém se pode gloriar. 
Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus 
Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão 
preparou, como caminho que devemos seguir.

Comentário
A leitura estabelece o contraste entre a situação de 
morte em que estávamos por causa das nossas faltas 
e a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. O 
Mistério Pascal que Jesus realizou passando, pela morte, 
à vida eterna, vivêmo-lo agora nós, que somos membros 
de Cristo e com Ele morremos, com Ele ressuscitámos, 
com Ele subimos para junto do Pai.

Leitura do Evangelho (Jo 3, 14-21)
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como 
Moisés elevou a serpente no deserto, para que todo aquele 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 11.Mar | Salão Paroquial - 4ª Catequese da Fé do 
6º Ano (10h00)

:: 11.Mar | Igreja do Cardal - Lectio Divina da Quaresma 
(17h00)
:: 12.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 3º Ano (21h00)

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

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

:: 16.Mar | 9ª Sessão do 2º Alpha Pombal (20h30)

:: 16.Mar | Igreja do Cardal - Confissões Quaresmais 
(21h00)

:: 17.Mar | Igreja do Cardal - Confissões 7º ano (09h00)

:: 17.Mar | Igreja do Cardal - Confissões 8º ano (10h00)

:: 17.Mar | lgreja do Cardal - Confissões 9º ano (11h00)

:: 17.Mar | Igreja do Cardal - Festa do Perdão 3º ano 
(16h30)

:: 17.Mar | Igreja Matriz - Via Sacra do 4º Ano (10h30)

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

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

que acredita tenha n’Ele a vida eterna. Deus amou tanto 
o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que 
todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas tenha 
a vida eterna. (...) Quem acredita n’Ele não é condenado, 
mas quem não acredita já está condenado, porque não 
acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa 
da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens 
amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más 
as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia 
a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras 
não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade 
aproxima-se para que as suas obras sejam manifestas, 
pois são feitas em Deus.

Comentário
Hoje ela fala-nos da futura glorificação de Jesus pela Cruz 
e Ressurreição. É este o próprio movimento do Mistério 
Pascal, primeiro em Jesus, depois nos cristãos pela 
morte à vida, pela Cruz à glória. A Quaresma é também o 
tempo apropriado para entendermos melhor este caminho 
providencial de salvação.
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