
 

Aliança eterna
Deus está disposto a firmar uma 
nova Aliança com o seu Povo. 
Essa Aliança será, contudo, dife-
rente da Aliança do Sinai. Esta 
foi uma Aliança externa, gravada 

em tábuas de pedra e que o Povo nunca interiorizou 
devidamente. Apresentava leis que o Povo devia cum-
prir, mas essas leis eram sempre leis externas e não 
atingiram o coração do Povo nem mudaram a sua 
maneira de ser. Por isso, o Povo de Deus continuou a 
trilhar caminhos de infidelidade a Deus, de injustiça, de 
auto-suficiência, de pecado. O Povo de Deus aderiu à 
Aliança do Sinai, mas mais com a boca do que com o 
coração. Ora, sem uma adesão efectiva, de coração, 
era impossível manter a fidelidade aos mandamentos 
e exigências dessa Aliança. Deus vai, então, seguir 
outro caminho e propor uma nova Aliança, vai intervir 
no sentido de gravar as Suas leis e preceitos no cora-
ção, no íntimo de cada membro do Povo. O coração é 
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Na passada sexta-feira realizou-se no teatro-cine a 
Palestra de 3 jovens, o David, Guihermo e Giovani que 
estão a viver em Fátima na Comunidade “O Cenáculo”. 
Houve uma boa adesão da parte dos catequizandos do 
8, 9,10º ano, os quais participaram na animação dos 
cânticos com coreografia. Sendo os rapazes jovens na 
faixa dos 20 anos, houve interesse na audição dos tes-
temunhos de vida destes jovens tão real e verdadeira 
e com tanta espiritualidade. Primeiro apresentaram-se 
e houveram alguns momentos animados com musica 
litúrgica. Depois expuseram a sua história de vida, 
historias muito fortes e emocionantes, de toxicode-

pendência e tudo o 
que isso provoca. 
São pessoas que 
vinham das trevas e 
passaram para a luz. 
A cura deve-se em 
muito, à Fé, à espe-

rança de mudar, à oração, e à misericórdia divina. Esta 
comunidade foi fundada pela Madre Elvira de Itália, 
porque o sonho dela era recuperar os jovens da rua 
que estavam “mortos” pela droga e que buscavam a 
“vida” o verdadeiro amor. Então nasceu o projeto com 
ajuda de algumas pessoas, compraram casas velhas 
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e são os próprios jovens que as recuperam São auto-
sustentáveis com as coisas que produzem na horta e 
com os animais, e na oração pedem a Deus presença 
do Santíssimo Sacramento, tudo o que precisam, e as 
coisas aparecem, porque tem o lema” Só Deus basta”. 
O principal objetivo 
da comunidade é o 
acolhimento de pes-
soas carentes ou 
feridas interiormente 
com total gratuidade. 
Eram pessoas re-
beldes, mas com a oração passaram a ser pessoas 
dóceis, humildes e com amor no coração. Descobriram 
a verdadeira amizade e amor de Deus incondicional, ao 
contrario do que conheciam nas realidades do mundo 
da droga. Acolhem não necessariamente toxicodepen-
dentes, mas prisioneiros de outros vícios, como o ál-
cool, o jogo, entre outros. É interessante visitarem esta 
comunidade onde encontram pessoas que renasceram 
e libertaram das correntes que os fizeram escravos e 
redescobriram a alegria de viver, vivendo na confiança 
total e incondicional da Providencia Divina que nunca 
abandona os seus filhos.Eles deixaram o convite, quem 
quiser pode ir visitar a comunidade, em Montelo - Fátima

Julia Liberal

o lugar dos sentimentos, o lugar dos pensamentos, dos 
projectos, das decisões e das acções do homem. É o 
centro do ser, onde o homem dialoga consigo mesmo, 
toma as suas decisões, assume as suas responsabili-
dades. É, também, o lugar de Deus. Com um “coração” 
transformado, isto é, que pensa, que decide e que age 
segundo os esquemas e a lógica de Deus, cada crente 
poderá viver na fidelidade à Aliança, na obediência aos 
mandamentos, no respeito pelas leis, no amor a Deus. 
Com esse novo tipo de relação, Deus não será mais 
um “desconhecido” para o seu Povo e será possível 
uma relação pessoal de proximidade, de intimidade, 
de familiaridade. A comunhão com Deus passará a ser 
algo inato e natural, que brota de um coração em per-
manente diálogo com Ele. Deus anuncia, também, o 
perdão para as faltas do Seu Povo: um perdão total e 
sem reservas é o primeiro resultado desta nova rela-
ção que se vai estabelecer entre Deus e o seu Povo. 
Também nisto se manifesta o “amor eterno” de Deus.
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Preparação Festa do Perdão
No passado sábado, dia 10 de Março, pelas 15h00, 
decorreu na Igreja do Cardal a Preparação para o Sa-
cramento da Festa do Perdão, de 191 catequizandos 
do 3ºano de catequese. Nesta preparação, as crianças, 
recordaram de algumas catequeses, que a partir do 
nosso Batismo, pertencemos a Cristo, à Igreja, somos 

purificados do pecado original, 
ficamos com o coração puro. 
Mas como nem sempre faze-
mos a vontade do Pai, o cora-
ção vai ficando com machas do 
pecado. E porque temos muita 
pena de O ter ofendido, vamos 
pedir perdão.Pois o pecado não 
é maior que o  amor de Deus. 

Olívia Domingues

Catequeses da Fé
O 6º ano de catequese da nossa paróquia teve no pas-
sado Domingo dia 11 de Março a sua 4ª catequese da 
fé. Nesta catequese, pegando novamente no texto do 
credo, ...também por nós foi crucificado, aprofundamos 
como toda a vida de Jesus é uma prova de amor por 
cada um de nós, capaz de dar a Sua vida, ao morrer 
na cruz. E para melhor compreendermos esses passos 

de Jesus, rezamos 
a Via-Sacra, cami-
nho sagrado, per-
corrido por Jesus, 
desde a ultima ceia 
até à Sua morte na 
cruz, de onde é 
tirado sem vida e 
colocado no sepul-

cro. Mas Jesus não pode ficar na escuridão da morte, 
Ele é a Luz do mundo, por isso Deus O ressuscitou. E 
como simbolo mais representativo de Jesus ressusci-
tado, Luz do mundo, foi apresentado aos catequizan-
dos o Círio Pascal e feita a sua interpretação, e cada 
catequisando recebeu um pequeno círio que guardou 
na sua caixa do tesouro,afinal Jesus é o nosso maior 
tesouro. E subiu aos céus... deixa de estar visivelmente 
junto dos discípulos e vai para junto do Pai (Ascenção), 
mas permanece 
para sempre 
connosco através 
da Sua Palavra, 
dos sacramentos, 
pela caridade e 
oração. E ao diz-
ermos que o seu 
reino não terá fim 
acreditamos que vai chegar o momento em que o Amor 
de Deus pela humanidade irá reinar em todo o mundo, 
haverá novos Céus e uma nova Terra, onde habitará 
a justiça. E Deus da-nos a liberdade de escolher se 
queremos ou não fazer parte desse reino de amor.

Fátima Ferreira

Nova Comissão na Capela dos Vicentes
No passado Domingo entrou em serviço a nova Comis-
são da Capela dos Vicentes para o próximo triénio 
(2018-2020), composta por 4 casais: Manuel Silva e 
Rosinda Alves, Miguel Gonçalves e Mª Odete Silva, 
Nelson Lopes e Elsa Lopes, e Patrício Neves e Carla 

Mota. Com a presença do nosso Pároco, Padre João 
Paulo Vaz, ao qual o mesmo aproveitou para agrade-
cer à antiga comissão todo o empenho e dedicação 
demonstrado e que à nova comissão que aceitou este 
desafio tudo corra por igual. A antiga comissão antes 
da sessão deste triénio ofereceu um almoço de con-
vívio entre toda a comunidade e os novos membros

Gilberto Neves

Lectio Divina no Alto dos Crespos
Desde o inicio desta Quaresma, tem decorrido, todas as 
quartas-feiras, pelas 20h30, a Lectio Divina, na Capela 
do Alto dos Crespos. Ao longo desta caminhada tem 
sido possível, em grupo, refletir e meditar sobre a Pa-
lavra de Deus, sobre 
o que Deus tem para 
dizer a cada um de 
nós, nesta Quares-
ma. A Lectio Divina 
é um estudo orante 
da Palavra de Deus, 
onde cada um de 
nós pode meditar e partilhar as suas interpretações do 
Evangelho proposto para cada semana. Com a Pala-
vra de Deus proposta, tem sido possível meditarmos 
um pouco, enquanto pecadores que somos, sobre o 
que podemos melhorar nas nossas vidas. Jesus veio 
ao mundo para todos, mas em especial para nós peca-
dores, para que nos possamos arrepender, e receber-
mos o perdão de Deus. Não nos poderemos esquecer 
que devemos tentar estar preparados e vigilantes, 
como na parábola das dez virgens, pois a qualquer 
momento poderemos ser chamados pelo Senhor. 

Olivério Gonçalves

Viagem 
Alemanha e Suíça

De 2 a 8 de Agosto de 2018

Acompanhados pelo Padre João Paulo Vaz
Paróquia de Pombal

Inscrições abertas até 15 de Abril de 2018
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Balanço do 1º Retiro pelos crismandos
Este retiro foi muito bom! Sendo uma experiência 
única e inovadora, para alem de validar a união de 
cada grupo de catequese, mas a oportunidade de 
cada um de nos e de cada grupo participante intera-
gir e conhecer-se melhor. Tivemos a oportunidade de 
aprender, vivenciar e partilhar tanta coisa nova, que 
certamente todos nós gostaríamos de repetir um dia, 
tendo, no entanto, a certeza, de que tudo será difer-
ente. As atividades que nos foram propostas foram 
excelentes! Aprendemos a compreender as pessoas; 
a pensar e a refletir em nós através da oração, da 
reflexão interior que nos enriqueceu enquanto seres 
humanos. Todos nós partilhamos momentos, experiên-
cias, risadas que ficarão para sempre nos nossos cora-
ções e nas nossas memórias.  Uma experiência muito 
enriquecedora para todos os que participaram neste 
retiro  para a preparação do sacramento do Crisma. 

(contiuação)
Que Fazer?
Se porventura detetamos, no nosso íntimo e ao 
nosso redor, os sinais acabados de descrever,
saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da 
verdade, a Igreja, nossa mãe e mestra, nos oferece, 
neste tempo de Quaresma, o remédio doce da oração, 
da esmola e do jejum. Dedicando mais tempo à oração, 
possibilitamos ao nosso coração descobrir as mentiras 
secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, 
para procurar finalmente a consolação em Deus. Ele 
é nosso Pai e quer para nós a vida. A prática da es-
mola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir 
que o outro é nosso irmão: aquilo que possuo, nunca 
é só meu. Como gostaria que a esmola se tornasse 
um verdadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria 
que, como cristãos, seguíssemos o exemplo dos Após-
tolos e víssemos, na possibilidade de partilhar com os 
outros os nossos bens, um testemunho concreto da 
comunhão que vivemos na Igreja. A este propósito, 

Balanço do 2º Retiro pelos crismandos 
Estive presente no 2º Retiro e gostei imenso da ex-
periência. No sábado para além das actividades que 
tivemos na Casa do Jovem, no Santuário, fizemos 
uma caminhada ao Museu do Azeite e visitámos a 
Casa de Jacinta e Francisco, nos valinhos. À noite 
assistimos ao terço no santuário tendo contado com 
a presença do nosso pároco João Paulo na vigília de 
oração na Capela Santa Maria das Dores. O dia foi 
longo. No domingo voltamos à Casa do Jovem, onde 
assistimos a uma Palestra sobre a importância do 
Sacramento do Crisma e da Confissão.  Em seguida 
fomos confessar-nos e participamos na eucaristia e 
na parte da tarde ainda antes de voltarmos a casa, 
tivemos oportunidade de visitar o Museu das Cande-
ias. Estava perto da hora do regresso. Chegados a 
Pombal, as nossas famílias ficaram contentes por mais 
uma experiência positiva nesta nossa caminhada.

Balanço final dos Retiros de Preparação para o Crisma

Na qualidade de voluntária acompanhante

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2018
faço minhas as palavras exortativas de São Paulo aos 
Coríntios, quando os convidava a tomar parte na coleta 
para a comunidade de Jerusalém: «Isto é o que vos 
convém» (2 Cor 8, 10). Isto vale de modo especial na 
Quaresma, durante a qual muitos organismos recolhem 
coletas a favor das Igrejas e populações em dificul-
dade. Mas como gostaria também que no nosso rela-
cionamento diário, perante cada irmão que nos pede 
ajuda, pensássemos: aqui está um apelo da Providên-
cia divina. Cada esmola é uma ocasião de tomar parte 
na Providência de Deus para com os seus filhos; e, 
se hoje Ele Se serve de mim para ajudar um irmão, 
como deixará amanhã de prover também às minhas 
necessidades, Ele que nunca Se deixa vencer em gen-
erosidade? Por fim, o jejum tira força à nossa violência, 
desarma-nos, constituindo uma importante ocasião de 
crescimento.(...) O jejum desperta-nos, torna-nos mais 
atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de 
obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome.

(continua na próxima edição)

As instalações onde ficámos são excelentes, desde as 
condições de alojamento ao serviço prestado no re-
feitório (cuja alimentação é pura e de óptima qualidade) 
e à imensa simpatia de todos os funcionários com 
quem nos relacionámos, du-
rante os dois dias. A Irmã Nancy 
e o Padre José foram simples-
mente incansáveis, sempre 
com uma abordagem simples, 
simpática e muito cativante… 
tanto para os Crismandos como 
para os Monitores. Quanto aos 
meus “colegas” Monitores, foram muito participativos, 
cuidadores e simpáticos. Em relação aos Crismandos, 
fiquei muitíssimo surpresa, pela positiva, com a capaci-
dade de interação, absorção de informação e na edu-

cação que tiveram para connosco, assim como para 
todas as outras pessoas com quem se relacionaram. 
Não posso considerar que tivesse havido algum “inci-
dente” muito importante a relevar. Respeitaram sempre 

os momentos de introspeção e 
oração, assim como foram par-
ticipativos nas acções que se 
lhes propuseram. Como em to-
das as situações, houve um ou 
outro menos “participativo”, mas 
no geral a minha opinião é mes-
mo muito favorável. Agradeço 

o convite que me fizeram, pois todos nós e cada vez 
mais, ao participarmos em actividades como esta, en-
contramo-nos e renovamo-nos sempre mais e melhor. 
Por isso, o meu também obrigado!
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Primeira leitura (Jer 31, 31-34)
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa 
de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não 
será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia 
em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto, 
aliança que eles violaram, embora Eu tivesse domínio 
sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei 
com a casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de 
imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no 
seu coração. (...) Já não terão de se instruir uns aos outros, 
nem de dizer cada um a seu irmão: «Aprendei a conhecer 
o Senhor». Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao 
mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus 
pecados e não mais recordarei as suas faltas.

Comentário
Ao longo de toda a História da Salvação, Deus, para levar 
os homens a estabelecerem com Ele relações pessoais. 
Estas alianças, porém, eram provisórias, particulares, 
acompanhadas de promessas de carácter material e 
ligadas a um povo. Preparavam e conduziam a uma aliança 
nova, espiritual, definitiva e universal, que pela primeira 
vez, o profeta Jeremias anuncia ao Povo de Deus.

Segunda leitura (Hebr 5, 7-9 )
Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, 
com grandes clamores e lágrimas, Àquele que O podia 
livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. 
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento 
e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se para todos os 
que Lhe obedecem causa de salvação eterna.

Comentário
A Aliança anunciada por Jeremias, veio a realizar-se pelo 
mais perfeito dos mediadores – Jesus Cristo, Filho de Deus 
e irmão dos homens, segundo a natureza humana por Ele 
assumida. Porque, foi sancionada com o Seu Sangue, no 
Sacrifício Pascal, Jesus não é apenas o Mediador, mas a 
própria Aliança. Pela Eucaristia, feita em Sua Memória, 
como Ele ordenou, a Aliança do Calvário torna-se presente 
em todos os lugares e tempos. Participando nela, com fé, 
os fiéis unem-se ao Mistério da nova e eterna Aliança, 
recebem a salvação preparada no Antigo Testamento e 
que será consumada pela vinda gloriosa de Cristo.

Leitura do Evangelho (Jo 12, 20-33)
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a 
Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com 
Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: 
«Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo 
a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. 
Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho 
do homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo: Se o 
grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas se 
morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, 
e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á 
para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me 
siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo. 
E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha 
alma está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me 
desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 18.Mar | Igreja Matriz - Via Sacra do 4º Ano (10h30)

:: 18.Mar | Salão Paroquial - Reunião Visita Pascal 
(15h00)

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

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

:: 20.Mar | Capela da Ponte - Confissões (19h00)

:: 20.Mar | Capela dos Vicentes - Confissões (19h30)

:: 20.Mar | Salão Paroquial - 5º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º Ano (21h00)
:: 20.Mar | Capela de Sto. António - Eucaristia do MCC 
(21h00)

:: 21.Mar | Capela Valdeira - Confissões (19h30)

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

:: 22.Mar | Centro Paroquial - Reunião Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 23.Mar | Igreja do Cardal - 24 Horas de Adoração Para 
o Senhor (19h00)

:: 23.Mar | 10ª Sessão do 2º Alpha Pombal (19h00)

:: 25.Mar | Largo da Matriz - Benção e Procissão dos 
Ramos (10h00)

:: 25.Mar | Serra da Sicó - Via-Sacra das Capelas 
(15h00)

hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma 
voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». 
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um 
trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». 
Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se 
fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que 
este mundo vai ser julgado. (...). E quando Eu for elevado 
da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para 
indicar de que morte ia morrer. 

Comentário
Só morrendo é que a semente dá origem a uma vida 
nova, revelando assim a sua maravilhosa fecundidade. 
Também para Jesus a morte é semente de uma vida 
maravilhosamente nova e fecunda. A Sua morte é a 
conclusão da Sua missão é, por isso, a hora da Sua 
glorificação. Aceitando voluntariamente a morte, em filial e 
amorosa obediência ao Pai e aos Seus planos de salvação, 
Jesus «deu-nos a vida imortal». 
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