
O testemunho de vida e a 
caridade

O próximo ano pastoral vai iniciar, na 
nossa Diocese e na nossa Paróquia, com 
um plano pastoral que iluminará os nos-
sos objectivos, estratégias e actividades. 
E alguns valores se impõem, para que a 
acção seja profunda, intensa e geradora 
de comunhão. Não haverá crescimento 
nem da comunidade nem do anúncio sem 
testemunho de vida e sem caridade. Esses 
são, por isso, dois valores subjacentes, 
permanentes e transversais a todas as 
realizações e iniciativas, como garantia da 
sua consistência interna, da sua credibili-
dade externa e da sua eficácia. De facto, 
como ensina a Exortação Apostólica Evan-
gelii Nuntiandi e João Paulo II recorda 
insistentemente na Exortação Apostólica 
Redemptoris Missio, “o homem contem-
porâneo acredita mais nas testemunhas do 
que nos mestres, mais na experiência do 
que na doutrina, mais na vida e nos factos 

do que nas teorias. O testemunho da vida 
cristã é a primeira e insubstituível forma de 
missão” (RM 42-43). O testemunho evan-
gélico, a que o mundo é mais sensível, é o 
da atenção às pessoas e o da caridade a 
favor dos pobres, dos mais pequenos, dos 
que sofrem. A gratuidade deste relaciona-
mento e destas ações, em profundo con-
traste com o egoísmo presente no homem, 
faz nascer questões precisas que orientam 
para Deus e para o Evangelho. Também 
o compromisso com a paz, a justiça, os 
direitos do homem, a promoção humana 
é um testemunho do Evangelho, caso seja 
um sinal de atenção às pessoas e esteja 
ordenado ao desenvolvimento integral do 
homem (Cf. Populorum Progressio).
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Tempo para o 
essencial

No Livro do Eclesiastes encon-
tramos uma passagem que gos-
tava de deixar, hoje, aqui, como 
motivação para um tempo de 
descanso que estes meses de 
Verão trazem sempre associado a si e que nunca nos 
pode descentrar do essencial na nossa vida. As pala-
vras, que são de Deus para nós, falam por si e hão-de 
provocar-nos.
“Para tudo há um momento e um tempo para cada 
coisa que  se deseja debaixo do céu:
tempo para nascer e tempo para morrer,
tempo para plantar e tempo para arrancar o que se 
plantou,
tempo para matar e tempo para curar,
tempo para destruir e tempo para edificar,
tempo para chorar e tempo para rir,
tempo para se lamentar e tempo para dançar,
tempo para atirar pedras e tempo para as ajuntar,
tempo para abraçar e tempo para evitar o abraço,
tempo para procurar e tempo para perder,
tempo para guardar e tempo para atirar fora,
tempo para rasgar e tempo para coser,
tempo para calar e tempo para falar,
tempo para amar e tempo para odiar,
tempo para guerra e tempo para paz.” (Ecl. 3, 1-8)
Ao longo da sua vida, todas as pessoas fazem algu-
mas experiências fundamentais, exemplificadas nestes 
catorze pares de opostos. Mas a certeza dessas ex-
periências é acompanhada da incerteza do tempo em 
que elas se concretizam e do impacto que poderão pro-
vocar na existência humana porque, afinal, tudo está 
nas mãos de Deus e é imperscrutável aos homens. 
Assim, é essencial dar tempo ao essencial. Saber dis-
tinguir o importante do urgente é cada vez mais uma 
necessidade nas nossas vidas. Hoje corremos o risco 
de não saborear toda a beleza da graça de Deus em 
nós, quer na relação com as coisas, quer na relação 
uns com os outros, e substituimos o importante pelo ur-
gente. E este nem sempre é importante. Tantas coisas 
nos ajudam a ser mais plenos e melhores: estar com os 
outros em qualidade, rezar, contemplar o que nos ro-
deia, ler, escrever, escutar, brincar, sorrir, passear, tra-
balhar... E esta última não pode ser a única coisa boa 
da nossa vida. E tem sempre de ser boa. Guardemos 
tempo para o essencial e toda a vida será boa.

Pe. João Paulo Vaz
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Festa na Guístola
A capela da Guístola celebra, hoje, a festa em honra de 
Nossa Senhora da Assunção. A Missa solene, seguida 
de Procissão, está agendada para as 14h00 e consti-
tui um dos momentos mais importantes destas festas 
organizadas pela comunidade da Guístola. Depois das 
celebrações religiosas, todos poderão deliciar os olhos 
com a actuação do Rancho Folclórico da Guístola e, 
uma hora depois, o mordomo da festa, um emigrante 
natural desta aldeia, oferece as tradicionais merendei-
ras e ainda febras grelhadas na brasa. A festa termina 
com um baile popular.

Santa Maria do Castelo (2ª parte)

Na Igreja de Santa Maria do Castelo, permaneceu a pia 
baptismal até 1812, de onde foi retirada para a Igreja 
de São Martinho, por ordem do vigário Silveira. Esta 
mudança terá despoletado, ainda que indirectamente, 
a ruína desta maravilhosa igreja. Documentos antigos 
referem que esta transferência da pia baptismal, para 
a Igreja de S. Martinho, talvez se tenha efectuado com 
o intuito de poupar a subida do monte, onde a igreja 
se situava. Por mais desastrosas que tenham sido as 
invasões francesas em Pombal, certo é que a sua acção 
pouco ou nada se fez sentir na mesma igreja, dado que 
no ano de 1814, ainda se achava aberta ao culto. Por 
sua vez, a ruína deveu-se ao povo que dela descurou 
e a deixou de portas abertas, exposta sim às invasões 
e delapidações, não francesas, mas do rapazio e de 
alguns visitantes imprudentes, que, explorando o templo, 
vendo-o ali abandonado, iam deteriorando os seus ricos 
e delicados tesouros. Há notícia que, no ano de 1820, 
as suas portas ainda ofereciam entrada livre, de dia e 
noite, conservando-se as suas imagens nos altares, 
de pedra branca, pouco danificados. Mas já em 1836, 
todas estas imagens encontravam-se deitadas dos 
altares abaixo e despedaçadas. Também pertencentes 
à Igreja de Santa Maria do Castelo, para além da pia 
baptismal, são o Cristo no Sepulcro e os dois discípulos, 
José de Arimateia e Nicodemos, que se encontram 
agora no altar-mor da Igreja do Cardal. Os discípulos, 
também em pedra, eram isentos do actual cromatismo, 
que alguém, já depois de estarem no convento, mandou 
colorir... Curiosa é também a referência que conta 

que a um dos discípulos lhe 
foi cortado o dedo indicador 
por um corisco, que na igreja 
caíra e que nenhum outro mal 
causara… Terá sido algum 
castigo divino?! Também não 
sabemos… Ainda na mesma 
Igreja do Cardal, na Capela 
da Ordem Terceira, podemos 
contemplar um rico e primoroso 
retábulo, vindo também da 
Igreja de Santa Maria do 
Castelo, executado em pedra 
branca de Ançã e da autoria 
de João de Ruão. Nesse altar 

também se encontra a bonita imagem de Santa Maria 
do Castelo, que felizmente foi salva. Por quem? Não 
existe qualquer informação… Outro manuscrito faz 
menção a alguns túmulos que existiam nesta arruinada 
igreja, um deles entre as escadas dos altares laterais, 
outro junto ao púlpito e outras três campas, todas com 
argolas de ferro. Terminamos com a consciência que 
esta Igreja de Santa Maria do Castelo seria, de facto, 
um dos mais belos e preciosos templos da região. 
Pela sua arquitectura, pela sua delicadeza e primor, 
mesmo após a sua destruição e abandono, serviu para 
enriquecer os restantes templos locais. Todo este brilho 
terá sido resultado do cinzelar de majestosos artífices, 
como João de Ruão e Jacôme de Bruges. Compete-
nos agora zelar pelo que nos foi legado, estimando, 
respeitando e preservando essas memórias. 

Nelson Pedrosa

Vicentes celebra N. Sra. da Assunção
A capela dos Vicentes celebra, na próxima quinta-feira, 
dia 15 de Agosto, a tradicional festa de Verão em honra 
de N. Sra. da Assunção. A festa tem início às 09h30, 
com a abertura da quermesse. Pelas 11h00, realiza-
se a Missa solene, seguida de Procissão. No final das 
cerimónias religiosas, a organização preparou um al-
moço de confraternização, no salão de festas dos Vi-
centes. Depois deste almoço de união da comunidade 
local, decorrerá a venda dos andores e, pelas 16h00, 
irá actuar o grupo juvenil dos Vicentes, orientado por 
Elsa Lopes. Paralelamente, os mais pequenos po-
derão aproveitar a presença de uma especialista em 
pinturas faciais e fazer verdadeiras obras de arte nas 
suas faces. Segue-se a actuação dos ranchos folclóri-
cos do Reguengo, nomeadamente do rancho infantil. 
Para o jantar, será servido porco no espeto, animado 
ao som do baile. As rifas da festa serão sorteadas à 
meia-noite.

Festa na Charneca em honra do
Sagrado Coração de Jesus
A Capela da Charneca, em colaboração com os mor-
domos da festa, organiza uma grande festa em honra 
do Sagrado Coração de Jesus. A festa começa na pró-
xima 4ª feira e só termina no domingo seguinte, com 
muita música a animação. Na 5ª feira, a comunidade 
irá acordar ao som da Bandinha da Alegria, com a re-
colha dos andores. Pelas 15h00, realiza-se a Missa 
solene, seguida de Procissão. Duas horas depois, será 
efectuada a venda das fogaças e um concerto com 
a Bandinha da Alegria. O ramo será levantado pelos 
novos mordomos da festa, às 19h00. Na 6ª feira, as 
festas continuam com um baile e, no sábado, haverá, 
a partir das 15h00, jogos tradicionais e uma sardinha-
da. A noite será animada com o som do folclore, com 
a participação do Centro Sócio Cultural Recreativo e 
Folclórico da Charneca, do Ranho “Alegrias do Cam-
po”, de Carnide, e do Grupo de Danças e Cantares de 
Vila Maior de Lafões. No domingo, o dia irá acordar 
com a Missa às 09h30. Pelas 15h00, realizam-se os 
jogos tradicionais. As festas encerram ao som da mú-
sica popular.
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A magia das cores da amizade contagia escuteiros
A sétima edição do Jamboree das Beiras decidiu conta-
giar os participantes deste encontro de Escuteiros com 
um colorido diferente. “Dá cor ao teu futuro” foi o tema 

escolhido pela organiza-
ção para quebrar o preto 
e o branco que por vezes 
teima em invadir o cora-
ção dos jovens. “Ao ‘dar 
cor ao teu futuro’ estarás 
a enchê-lo de alegria, de 
experiências várias que 
te acompanharão na tua 

vida, mas também a ser mais completo”, escreveu o 
Chefe de Campo, Pedro Monteiro, na mensagem dirigi-
da aos participantes. Neste acampamento estiveram 
presentes, entre outros, 93 escuteiros do Agrupamento 
674 de Pombal. Os jovens de Pombal contactaram com 
escuteiros de quase todos os agrupamentos da região 
de Coimbra e, ainda, agrupamentos provenientes das 
Dioceses de Beja, Braga, Lisboa, Guarda e Santarém. 
No total, a organização contabilizou cerca de 1500 
escuteiros, que estiveram acampados, durante uma 

Pároco de Pombal celebrou a Eucaristia do VII Jamboree das Beiras

O pároco de Pombal, o Pe. João Pau-
lo Vaz, presidiu à celebração eucarís-
tica da sétima edição do Jambeiras, 
o Acampamento Regional dos Es-
cuteiros da Diocese de Coimbra. O 
pároco de Pombal, que acumula fun-
ções de Assistente Regional do Cor-
po Nacional de Escutas, na Região 
de Coimbra, nomeado pelo Bispo de 
Coimbra, celebrou uma Missa cam-
pal, no domingo passado, no espaço onde os escutei-
ros estiveram acampados. A Eucaristia foi concelebra-
da pelos padres João Fernando e Nuno Santos, que 
curiosamente é natural do concelho de Pombal, mais 
concretamente da 
freguesia de Alma-
greira. E foi o Pe. 
Nuno Santos que 
fez a homilia des-
ta Eucaristia. As 
primeiras palavras 
do padre foram 
dirigidas ao Pe. 
João Paulo, para 
lhe solicitar um 
cofre. “Estranho?”, questionou a assistência, composta 
por escuteiros, familiares, comunidade local e autarcas 
em representação do município, da Assembleia Muni-
cipal e Junta de Freguesia da Guia. A homilia prosse-
guiu com mais um pedido. “Tragam a mochila que me 
acompanha”, solicitou o Pe. Nuno Santos. De seguida, 
mostrou os interiores do cofre e da mochila, para con-

semana, na Fonte 
das Cabecinhas, na 
Guia, concelho de 
Pombal. Os jovens 
construíram o es-
paço onde residiram 
durante estes dias, 
fizeram trabalhos 
de campo e até visitaram instituições do concelho 
e conviveram com idosos. Durante sete dias, Lobi-
tos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros e Chefes 
viveram dias inesquecíveis à procura de valores como 
o da amizade, companheirismo e, até, imaginem, as 
acções mais básicas do nosso quotidiano, como fazer 
a separação dos resíduos para reciclagem. “Acredito 
que este sétimo Jambeiras terá um significado adicio-
nal no caminho percorrido pelo Escutismo na Região, 
permitindo continuar a acumular vivências e amizades, 
que ajudam todos a crescer cada vez mais”, concluiu 
o Chefe de Campo. O Jambeiras é um encontro que 
ultrapassa as fronteiras da região de Coimbra, corres-
pondente à Diocese, e é de quatro em quatro anos.

cluir que o cofre serve para amealhar 
e a mochila serve de apoio para a 
caminhada da vida. O Pe. Nuno San-
tos recorreu a estes exemplos, para 
tentar explicar a mensagem patente 
na parábola que Jesus Cristo con-
tou quando foi interpelado por dois 
irmãos que queriam que Ele fosse 
juiz num processo de divisão de uma 
herança. A sapiência que caracteriza 

Cristo permitiu perceber que, quando somos egoístas 
e só pensamos em encher um cofre, a nossa vida vai 
morrendo, até mesmo antes da própria vida chegar ao 
fim. Então, como é que podemos construir o futuro? 
Segundo os conselhos do Pe. Nuno Santos, inspirados 
no Evangelho do domingo passado, construímos o fu-
turo, convivendo com os outros e procurando chegar 
sempre ao nosso destino acompanhados por todos os 
que nos rodeiam. Durante a homilia, o padre contou 
uma história que ouvira em criança, do pároco da sua 
freguesia: “Quando chegares ao céu Deus vai fazer-
te uma pergunta: mostra os teus bolsos? Se levarmos 
muitas coisas, 
não entramos. 
Mas, se deixas-
te alguma coisa 
nos bolsos dos 
outros, entras”. 
Conclusão: “A 
vida vale por 
aquilo que par-
tilhamos”. 
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11 de Agosto de 2013
XIX Domingo do Tempo Comum
Primeira leitura (Sab. 18, 6-9)
A noite em que foram mortos os primogénitos do 
Egipto foi dada previamente a conhecer aos nossos 
antepassados, para que, sabendo com certeza a que 
juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de 
coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como 
salvação dos justos e perdição dos ímpios, pois da 
mesma forma que castigastes os adversários, nos 
cobristes de glória, chamando-nos para Vós. Por isso 
os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios 
em segredo e de comum acordo estabeleceram esta 
lei divina: que os justos seriam solidários nos bens e 
nos perigos; e começaram a cantar os hinos de seus 
antepassados.

Comentário
A leitura do Evangelho vai dizer-nos que devemos estar 
sempre de vigia, como quem guarda a casa de noite. Daí 
que esta primeira leitura nos recorde que foi também numa 
noite que o Senhor passou pelo meio do seu povo para 
fazer a libertação pascal, aquando da saída do Egipto.

Segunda leitura (Forma breve Hebr. 11, 1-2.8-12)
Irmãos: A fé é a garantia dos bens que se esperam e 
a certeza das realidades que não se vêem. Ela valeu 
aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão 
obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra 
que viria a receber como herança; e partiu sem saber 
para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra 
prometida, habitando em tendas, com Isaac e Jacob, 
herdeiros, como ele, da mesma promessa, porque 
esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo 
arquitecto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara 
recebeu o poder de ser mãe já depois de passada a 
idade, porque acreditou na fidelidade d’Aquele que lho 
prometeu. É por isso também que de um só homem 
– um homem que a morte já espreitava – nasceram 
descendentes tão numerosos como as estrelas do céu 
e como a areia que há na praia do mar.

Comentário
Começamos hoje a ler uma parte da Epístola aos Hebreus, 
em que se faz o elogio dos nossos antepassados na fé 
que, seguindo os passos de Abraão, caminharam fielmente 
para a Terra Prometida. A fé, que é resposta do homem 
à palavra de Deus, é sempre a luz que ilumina toda a 
caminhada pascal do homem deste mundo para o Pai.

Leitura do Evangelho (Forma breve Lc. 12, 35-40)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede 
como homens que esperam o seu senhor ao voltar 
do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando 
chegar e bater. Felizes esses servos, que o senhor, 
ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos 
digo: cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa e, 
passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite 
ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. 
Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que 
hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. 
Estai vós também preparados, porque na hora em que 
não pensais virá o Filho do homem».

Comentário
Na continuação do espírito da primeira leitura, também 
esta leitura evangélica nos coloca como que em atitude de 
vigília pascal: sobre esta Terra, esperamos e aguardamos 
o Senhor, que virá. Celebrando o mistério pascal em cada 
Eucaristia, nós próprios nos colocamos em atitude espiritual 
de vigília. A atitude contínua da Igreja é a de vigília.

Liturgia da Palavra

Avisos Paroquiais
:: 13.Ago | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 15.Ago | Vicentes - Festa de N. Sra. da Assunção - 
Missa e Procissão (11h00)

:: 15.Ago | Charneca - Festa do Sagrado Coração de 
Jesus - Missa e Procissão (15h00)

:: 18.Ago | Arroteia - Festa dos Jovens - Missa (09h30)
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APOIOS:

Comunicamos a todos os leitores e 
a toda a comunidade paroquial que o 

Boletim “Luz e Esperança” interrompe, 
nas próximas semanas, a sua edição, 

que retomará no próximo dia 22 de 
Setembro, com o início do Ano Pastoral.

No próximo mês de Outubro, começará, 
na nossa Paróquia, às quartas-feiras, 

semanalmente, das 21hh00 às 22h30, uma 
FORMAÇÃO DE ADULTOS.

A primeira parte do ano, ainda no contexto do 
Ano da Fé, será sobre o Catecismo da Igreja 

Católica, capítulo da Profissão da Fé.

As inscrições devem ser feitas durante o mês 
de Setembro, no Cartório Paroquial, com um 

custo de 15,00, que inclui as despesas de 
todo o ano.


