
A Parábola do 
Semeador na vida
A parábola do semeador rece-
beu o nome do próprio Jesus e, 
com muita propriedade, porque o 
semeador é a figura mais impor-
tante desta história. Sem Ele, não 
existe anúncio da Palavra. Sem a Palavra não pode 
haver fé e sem fé não há salvação. Mas outro aspecto 
que se destaca, no desenvolvimento da parábola, é o 
perfil dos ouvintes e a sua resposta à pregação. Isto é 
representado pelos tipos de solo em que cai a semente. 
Detalhando, a semente é a Palavra de Deus que o se-
meador semeia e que cai no coração dos ouvintes. Os 
que têm o coração endurecido são semelhantes ao 
solo pisado do caminho e não conseguem entender. 
Então a Palavra semeada é arrebatada, do mesmo 
modo que as aves comem a semente que não penetra 
no solo e fica exposta à vista delas. Esta é a estraté-
gia do maligno, para não permitir que a Palavra pene-
tre nos corações e venha produzir fé e salvação. Há 
também os que recebem a Palavra com alegria, mas 
este estado dura pouco porque, ao chegar a provação, 
desviam-se... A provação é a angústia e a perseguição 
por causa da Palavra. Isto fá-los tropeçar. A duração é 
pouca, porque não chegam a criar raiz. Por isso, essas 
pessoas perdem o ânimo, em vez de perseverar, pois 
não reúnem em si mesmas condições para sustentar a 
fé. Marcos descreve este caso dizendo que a planta foi 
queimada quando veio o sol e secou, porque não tinha 
raiz para buscar a humidade na terra mais profunda.  
É o solo rochoso, com uma fina de terra camada sobre 
a rocha. Pelo calor do sol, a germinação da semente 
é rápida, mas a planta dura pouco. E há aqueles que 
ouvem a Palavra, mas estão comprometidos com o 
“mundo”. A fascinação da riqueza, os prazeres da vida 
e outros cuidados materiais não permitem o desenvol-
vimento completo da pessoa e nem um compromisso 
sério com Cristo, de modo que o seu fruto não chega 
a amadurecer. Estes são comparados à semente lan-
çada entre os espinhos, que cresce e se desenvolve 
no meio dos espinheiros. Mas, no decorrer dos dias, 
acaba sufocada por eles. O último tipo de pessoas 
descrito nesta parábola são aqueles que ouvem a Pa-
lavra, a compreendem e a recebem. Esta é a resposta 
que Deus espera. Elas frutificam e produzem, mais, 
ou menos, conforme a capacidade de cada um. Es-
tes correspondem à semente lançada em boa terra. 
A pregação de Jesus naquele momento era o próprio 
cumprimento encenado desta parábola.

(adaptado de http://evangelhodofilhodedeus.blogspot.pt)

Actividade do Papa Francisco online
O presidente do Conselho Pontifício para as Comuni-
cações Sociais (Santa Sé) revelou, esta semana, que 
mais de 400 mil pessoas descarregaram a “The Pope 
App”, aplicação informática dedicada à actividade do 
Papa. D. Claudio Maria Celli falava à Rádio Vaticano, 
após ter apresentado esta segunda-feira a Francisco 
uma nova atualização desta iniciativa, lançada em ja-
neiro de 2013, que “permite ao Papa estar mais perto 

dos homens 
e mulheres 
de hoje, es-
tar próximo 
deles com as 
suas men-
sagens, as 
suas interven-
ções, as suas 
meditações”. 
“Considera-

mos que este é um momento privilegiado: homens e 
mulheres, às vezes afastados da Igreja ou mesmo de 
outras religiões, encontraram no Papa Francisco um 
amigo, que está a seu lado, que diz coisas verdadei-
ras e sabe falar ao coração das pessoas”, declarou o 
arcebispo italiano. A nova edição da “The Pope App” 
dá a possibilidade de aceder “com mais simplicidade e 
rapidez a todas as homilias do Papa, a todas as suas 
mensagens e também aos vídeos que lhe dizem res-
peito”. Ao mesmo tempo, permite seguir em streaming 
as cerimónias papais e todas as audiências públicas. A 
Santa Sé, explicou o presidente do Conselho Pontifício 
para as Comunicações Sociais, sente o “dever de estar 
presente também no contexto das novas tecnologias”.
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Capela do Pinheirinho celebrou 
o São Pedro

Conselho Pastoral Paroquial 
prepara novo Ano Pastoral

XV DOMINGO DO TEMPO COMUM

Diocese de Coimbra:
Comunidade que vive a fé e anuncia o Evangel-

ho, como caminho do encontro pessoal com 
Cristo, único Salvador, e com a Sua Igreja.



Pinheirinho recebeu festa em honra 
de São Pedro

No passado domingo, realizou-se a festa em honra de 
São Pedro, nas Alminhas da localidade. As Alminhas 
foram construídas na década de 90 e, desde então, 
todos os anos, a localidade celebra a festa em honra 
deste santo. O convívio teve início por volta das 16h30, 
tendo terminado, já para lá das 22h00. Pessoas de vá-
rias localidades conviveram entre si, proporcionando 
um salutar convívio, também com animação musical. 
No final, os mordomos da festa, Pedro Gomes, Joa-
quim Gomes e Josué Rodrigues fizeram um balanço 
positivo dos festejos.

Cid Ramos
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Campo de Férias do Grupo Cura 
D’Ars
O Projecto Voca-
cional Sacerdo-
tal – Grupo Cura 
D’Ars – inicia 
amanhã o seu já 
habitual Campo 
de Férias. A Pa-
róquia de Pombal 
estará representada por três jovens: o David, o Rodrigo 
e o Vítor. No entanto, actualmente existem mais jovens 
de Pombal inseridos e a manifestar interesse em parti-
cipar neste projecto de aproximação interior a Cristo. O 
Campo de Férias, que amanhã começa e encerra a 20 
de julho, será animado pelo Pe. Pedro Santos, secretá-
rio do senhor Bispo e responsável pelo Pré-Seminário. 
Durante uma semana, os jovens participantes vão de-
senvolver actividades de aprofundamento dos conheci-
mentos acerca da Bíblia. A Celebração da Eucaristia e 
os momentos de oração colectiva e individual também 
fazem parte da agenda deste campo de férias. Para os 
jovens de Pombal, estes momentos são muito impor-
tantes para clarificar a sua vocação. De destacar que o 
Rodrigo e o David irão repetir a experiência, enquanto 
o Vítor a fará pela primeira vez.

Escola de Teologia e Ministérios da 
Diocese de Coimbra

A Escola de Teologia e Ministérios, criada em setembro 
do ano passado, tem como objectivo promover a for-
mação inicial e permanente de agentes de pastoral, de 
ministros laicais e de candidatos ao diaconado perma-
nente, suscitando um pensamento crítico-evangélico 
face à cultura contemporânea, incentivando o diálogo 
entre a fé e a ciência e preparando para o exercício 
pastoral e litúrgico. Para o próximo ano pastoral, a Es-
cola continuará a desen-volver a sua formação iniciada 
em Outubro do ano passado, com o Curso Básico de 
Teologia (6 semestres), o Curso para Animadores das 
Assembleias Dominicais sem Celebração da Eucaristia 
(3 se¬mestres), o Curso para Orientadores da Cele-
bração das Exéquias (3 semestres), o Curso para o 
Ministério Extraordinário da Comunhão (8 manhãs de 
sábado) e o Curso para o Ministério dos Leitores (8 
manhãs de sábado) que terão o seu início, no próximo 
ano pastoral, a 4 de Outubro. Para mais fácil frequên-
cia, as aulas funcionam sempre aos sábados, das 9h 
às 15h35, com excepção dos Cursos para o Ministério 
Extraordinário da Comunhão e dos Leitores, que o ho-
rário lectivo será das 9h às 12h30, no edifício princi-
pal do Seminário Maior de Coimbra. As inscrições já 
estão abertas. Um simples contacto com a Escola ou 
com o Centro Pastoral da Diocese (no Seminário Maior 
de Coimbra, tel. 239 792 340 / 239 792 344 ou email      
escola.teologia.ministerios@steotonio.pt) permite ob-
ter todas as informações sobre este serviço à Igreja 
diocesana e a cada uma das suas estruturas.

Escola Diocesana de Musica Sacra
A Escola Diocesana de Música Sacra informa que se 
encontram abertas as inscrições para o ano lectivo 
de 2014/2015. O Plano de Formação para o próximo 
ano é constituído pelo Curso geral de Música Sacra (4 
anos); Curso de Instrumentistas – órgão e guitarra (du-
ração variável); Curso de Técnica Vocal (duração vari-
ável); Curso de Iniciação à leitura Musical no contexto 
da Música Sacra (8 sábados); Curso Intensivo para 
organistas (8 sábados), Curso Intensivo para salmistas 
(8 sábados). Os interessados deverão preencher a sua 
ficha de inscrição até ao dia 31 de Agosto e enviá-la 
para: Centro Pastoral – Seminário Maior de Coimbra, 
Rua Vandelli, 2- 3004-547 Coimbra.
Para mais informações contactar com o director da 
EDMS: edms.director@gmail.com ou 96 3250265 ou 
com o Seminário Maior de Coimbra: 239 792344 / 239 
792340. O site da escola: www.edms.pt. A EDMS é um 
serviço diocesano que se destina a preparar pessoas 
que, nas suas paróquias ou comunidades religiosas 
possam orientar de modo digno uma boa participação 
da Assembleia nas celebrações litúrgicas. Foi criada 
principalmente para dar formação espiritual, litúrgica 
e musical a cantores, salmistas directores de coro e 
organistas.
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Conselho Pastoral Paroquial
de Pombal prepara o próximo ano
O Conselho Pastoral Paroquial de Pombal reuniu, no 
passado domingo, para avaliar o ano pastoral que está 
a terminar e preparar o próximo. O encontro, muito par-
ticipado, reuniu os representantes dos movimentos e 
serviços pastorais assim como os representantes das 
19 capelas existentes na paróquia. O Conselho Pas-
toral é um órgão representativo de toda a diversidade 
eclesial e consultivo, com a missão de informar, co-
ordenar e animar a vida pastoral da comunidade, nas 
diversas organizações, movimentos, obras e secto-
res humanos. A reunião de domingo passado foi um 
encontro que serviu para se fazerem balanços, das 
muitas iniciativas dinamizadas na paróquia durante o 
último ano, e definir as estratégias e actividades para o 
futuro, sempre com o pensamento na missão proposta 
pela Diocese: “Diocese de Coimbra: Comunidade que 

vive a fé e anuncia o Evangelho, como caminho do 
encontro pessoal com Cristo, único Salvador, e com 
a sua Igreja”. Por sugestão do nosso pároco, Pe. João 
Paulo Vaz, a comunidade paroquial irá responder a 
seis desafios: o desafio da caridade, do conhecimento, 
da convicção, da comunhão, da comunicação e da 
cele-bração. Os seis desafios estão fundamentados no 
Plano Pastoral Diocesano, na Carta Pastoral do nosso 
bispo para o Plano Diocesano e na Exortação Apos-
tólica do Papa Francisco “Evangelii Gaudium”. Na sua 
primeira Exortação, o nosso Papa dizia que “o grande 
risco do mundo atual, com a sua múltipla e avassalado-
ra oferta de consumo, é uma tristeza individualista que 
brota do coração comodista e mesquinho, da busca 
desordenada de prazeres superficiais, da consciência 
isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios 
interesses, deixa de haver espaço para os outros, já 
não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já 
não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha 

Durante o mês de Julho

Inscrições para o 1º ano
da Catequese

e
renovação das matrículas

A catequese faz parte da ação evangeli-
zadora da Igreja que envolve aqueles que 
aderem a Jesus Cristo. Catequese é o en-
sinamento essencial da fé, não apenas da 
doutrina, como também na vida, levando 
a uma consciente e ativa participação do 
mistério litúrgico e irradiando uma ação 
apostólica.

o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco, certo e 
permanente, que correm também os crentes. Muitos 
caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, 
queixosas, sem vida. Esta não é a escolha duma vida 
digna e plena, este não é o desígnio que Deus tem para 
nós, esta não é a vida no Espírito que jorra do coração 
de Cristo ressuscitado”. E será com o pensamento 
nesta realidade que a Paróquia de Pombal se prepara 
para trabalhar durante o próximo ano com o objectivo 
de transformar o desespero dos que procura a Igreja 
numa constante alegria de viver. Para isso é essencial 
o testemunho de vida de cada membro da nossa co-
munidade local. Também o nosso Bispo, D. Virgílio do 
Nascimento Antunes, através do Plano Pastoral para o 
triénio 2013/2016 lembra que “somos uma comunidade 
que foi congregada pela fé e pelo baptismo, e essa 
fé vivida no quotidiano é o primeiro testemunho que 
somos chamados a dar para que o mundo creia”. As 
propostas sugeridas no encontro de domingo passado 
serão analisadas pela Comissão Permanente e serão 
sujeitas a aprovação na próxima reunião do Conselho 
Pastoral Paroquial que deverá encontrar-se durante o 
próximo mês de setembro.

Diocese de Coimbra

Alicerçados em Cristo,
formamos uma comunidade de discípulos

para o anúncio do Evangelho.
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Primeira leitura (Is. 55, 10-11)
Eis o que diz o Senhor: «Assim como a chuva e a neve 
que descem do céu não voltam para lá sem terem regado 
a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que 
dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a 
palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido 
o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter 
realizado a sua missão».

Comentário
Na terceira leitura deste domingo, o Senhor vai comparar 
a palavra de Deus à semente, que é lançada à terra. Mas, 
desde já, nesta primeira leitura, nos é dito, pela boca do 
profeta, que a semente da palavra tem em si mesma uma 
força divina que a torna eficaz, cheia de capacidade para 
que possa produzir todo o alimento de que o homem 
necessita para o seu espírito.

Segunda leitura (Rom. 8, 18-23)
Irmãos: Eu penso que os sofrimentos do tempo presente 
não têm comparação com a glória que se há-de manifestar 
em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente 
a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã 
situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade 
d’Aquele que as submeteu, com a esperança de que as 
mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção 
que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos 
filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda 
agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas 
também nós, que possuímos as primícias do Espírito, 
gememos interiormente, esperando a adopção filial e a 
libertação do nosso corpo.

Comentário
O pecado do homem faz com que toda a criação, de que 
o homem é a cabeça, participe no estado de escravatura a 
que ele próprio se reduziu, mas a libertação, que de Deus 
nos vem por Jesus Cristo, há-de estender-se a todas as 
criaturas e fazer como que uma nova criação. E assim 
todos e tudo encontrarão a unidade em Deus, por Jesus 
Cristo.

Leitura do Evangelho (Mt. 13, 1-23)
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-
mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve 
de subir para um barco e sentar-Se, enquanto a multidão 
ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, 
nestes termos: «Saiu o semeador a semear. Quando 
semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho: 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 16.Jul | Reunião de Coordenadores dos Sectores da 
Catequese (21h00)

:: 19.Jul | Igreja Mariz - Eucaristia do Caminho 
Neocatecumenal (22h00)
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vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios 
pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, 
porque a terra era pouco profunda; mas depois de nascer 
o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras 
caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-
nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto: umas, cem; 
outras, sessenta; outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, 
oiça». Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-
Lhe: «Porque lhes falas em parábolas?». Jesus respondeu: 
«Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos 
Céus, mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá 
em abundância; mas àquele que não tem, até o pouco que 
tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, 
porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. 
Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ‘Ouvindo 
ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis, mas 
sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro: 
endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, 
para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo 
com os ouvidos e compreendendo com o coração, se 
convertam e Eu os cure’. Quanto a vós, felizes os vossos 
olhos porque vêem e os vossos ouvidos porque ouvem! 
Em verdade vos digo: muitos profetas e justos desejaram 
ver o que vós vedes e não viram e ouvir o que vós ouvis 
e não ouviram. Escutai, então, o que significa a parábola 
do semeador: Quando um homem ouve a palavra do 
reino e não a compreende, vem o Maligno e arrebata o 
que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu 
a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a 
semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e 
a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em 
si mesmo, porque é inconstante, e, ao chegar a tribulação 
ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. 
Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que 
ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução 
da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E 
aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a 
palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora cem, 
ora sessenta, ora trinta por um».

Comentário
Jesus fala em parábolas. Hoje apresenta a do semeador. 
A palavra de Deus, fonte de vida, continua a ser semeada 
sobre a terra imensa dos homens, e produzirá muito fruto, 
se essa terra for capaz de a receber. A palavra vem a 
nós em cada celebração litúrgica, na leitura individual da 
Sagrada Escritura, no eco que dentro de nós se faz ouvir a 
partir das vezes em que, no passado, a escutámos, desde 
os tempos, talvez distantes, da catequese ou da família 
onde crescemos, e até nos acontecimentos da vida e 
na própria voz da criação. Tudo nos repete a palavra de 
Deus.


