
Alicerçados em Cristo,
formamos comunidades de discípulos

para o anúncio do Evangelho.

Ao teu próximo 
como a ti mesmo
É muito curioso perceber como 
Cristo responde às nossas 
questões com uma verdade maior 
do que aquela que buscamos. 
Sempre nos provoca e nos impele 
mais além. Quando o doutor da Lei Lhe perguntou qual 
era o maior mandamento da Lei, Jesus respondeu-lhe 
com dois mandamentos: o primeiro, “amarás o Senhor, 
teu Deus”, que o doutor da Lei conhecia muito bem; o 
segundo, “amarás o teu próximo como a ti mesmo”, 
que, na prática, se configurava como algo de estranho 
à Lei e ao viver daquele povo. Jesus quer fazer-lhes 
entender que a prática do primeiro não existe sem a 
prática do segundo. Não há amor a Deus, com todo 
o coração, com todo o entendimento, com todas as 
forças, sem o amor ao irmão como se de si próprio 
se tratasse.A comparação “como a ti mesmo” é, ela 
própria, uma provocação. Especialmente as classes 
sócio-religiosas mais influentes, como os fariseus, os 
escribas, os doutores da Lei, os sacerdotes, os an-
ciãos do povo, alimentavam uma certa veneração e 
admiração pela sua própria imagem, pela sua posição, 
por si próprios. Basta lembrar a oração do fariseu e 
do publicano no templo, naquela parábola contada por 
Jesus (Lc. 18, 9-14)... um episódio que nos mostra 
o quanto o fariseu (ou os vários “fariseus” com que 
nos cruzamos na vida ou que somos nós próprios) se 
ama a si próprio, colocando-se acima dos outros e, 
sem o saber, até do próprio Deus, numa presunção 
desajustada de perfeição acima da média ou dos ou-
tros. Jesus diz-lhes que amem, então, os outros como 
a si mesmos, ou seja, colocando-os acima de tudo. 
É um desafio grande. Mas, em Si mesmo, Jesus le-
vou à plena realização este mandamento do amor ao 
próximo: ofereceu a vida por amor dos Seus, para aos 
Seus dar a vida. O dinamismo do amor, que se mani-
festa também na justiça, primeira expressão do amor 
ao próximo, é condição primeira para receber a vida 
de Deus. Sem o amor a Deus e ao próximo, não há 
vida. E, sem o entendermos, nunca nos entenderemos 
a nós próprios.

Pe. João Paulo Vaz

Escola Paroquial de Pais está
de regresso à Paróquia
Os pais das crian-
ças que frequentam 
os três primeiros 
anos da Catequese 
contactaram, na se-
mana passada, com 
a Escola Paroquial de 
Pais. O projecto, de 
âmbito nacional, chegou à Paróquia de Pombal no ano 
passado. A experiência foi de tal modo positiva que 
os pais das crianças do 1º Sector foram, novamente, 
convidados a integrar este projecto. O regresso dos 
pais à catequese surge de uma necessidade sentida 
por catequistas e pelas próprias famílias que gostavam 
de acompanhar mais os filhos na sua caminhada da 
fé. Na prática, trata-se de um percurso paralelo, que 
os pais fazem com os seus filhos, porque a verdadeira 
catequese é aquela que as crianças actualizam no seu 
contexto social/familiar. Durante o primeiro encontro, 
que o Pe. João Paulo desenvolveu, novamente foi afir-
mado que não existe catequese sem o Sacramento da 
Eucaristia. O percurso de fé da criança começa no Bap-
tismo e nada na Igreja é imposto. Os pais devem honrar 
o compromisso assumido na celebração do Baptismo. 
Escola Paroquial de Pais para quê? “A catequese é, na 
Igreja, a ferramenta que permite acompanhar a inicia-
ção cristã que termina com o Sacramento do Crisma”, 
esclareceu o Pe. João Paulo. O objectivo é facultar aos 
pais as ferramentas necessárias para ajudar os filhos. 
Na prática, este projecto será desenvolvido durante 
seis encontros, ao longo do ano, onde serão apre-
sentados os conteúdos catequéticos que os filhos irão 
aprender nas salas de catequese.

Isabel Goucha / Paula Marques

Boletim da Paróquia de São Martinho - Pombal
ANO II | NÚMERO 81 | 26 Outubro 2014

e         Luz
Esperança

Escuteiros “enriquecidos” com 
novos dirigentes

Bispo preside a Assembleia 
Arciprestal em Pombal
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Novos dirigentes nos escuteiros de 
Pombal
O Agrupamento 
de Escuteiros 674 
de Pombal está 
mais rico espiri-
tualmente. O Pe. 
João Paulo Vaz, 
pároco de Pom-
bal, presidiu à ce-
rimónia de investidura dos quatro novos chefes: André 
Patrício, Sandra Carlos, Gonçalo Romeiro e Vânia 
Gonçalves. Os novos dirigentes do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE) são os mais recentes servos do Senhor 
num serviço em que a educação e a disciplina são pa-
lavras de ordem constantes. Para o Pe. João Paulo, o 
agrupamento sai enriquecido com os novos dirigentes, 
reconhecidos “nas suas capacidades de liderança” e 
agradeceu a disponibilidade dos mesmos para as no-
vas funções que o lenço verde lhes confere. A cerimó-
nia de investidura dos novos chefes do agrupamento 

de Pombal foi 
tes temunhada 
por muitos ami-
gos e compa-
nheiros de outros 
agrupamentos 
de toda a Dioce-
se de Coimbra, 
bem como do 
chefe da Junta 

Regional de Coimbra do CNE, Manuel Pedrosa e por 
Paulo Valdez, chefe Regional dos Recursos Adultos. 
A investidura dos novos dirigentes ficou marcada pela 
emoção e lágrimas dos quatro jovens, que acabou por 
contagiar a comunidade de Pombal, testemunhas des-
te momento. Curiosamente, esta cerimónia coincidiu 
com alterações a nível das chefias do agrupamento. 
Isabel Silva, chefe há sete anos, entregou a pasta a 
Francisco Santos, que é, desde o fim-de-semana pas-
sado, o novo Chefe de Agrupamento. Francisco San-
tos terá como adjunta Renata Lourenço.

Caminhada dos adultos
Começou este mês a caminhada dos adultos, em vista 
da preparação para o Sacramento da Confirmação e 
também do Baptismo. Este ano, formamos um grupo 
bastante animado e diversificado, composto por apro-
ximadamente 25 homens e mulheres, das mais varia-
das classes etárias, que se reúne semanalmente, to-
dos os domingos, pelas 09h15, no Centro Paroquial. 
Os temas abordados revelam-se bastante actuais e 
interessantes, proporcionando a todos os participantes 
uma experiência profunda de fé e encontro com Cristo, 
a qual será elevada à plenitude com a efusão do dom 
do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Este ano, 
fazem também a caminhada cinco catecúmenos, que 
irão preparar-se para receber o Baptismo, o Crisma e 
a Eucaristia. Todos os participantes têm demonstrado 
bastante interesse e expectativa, os quais manifestam 
o seu desejo de completar os sacramentos de iniciação 
cristã. Vale a pena lembrar que ainda é possível in-
gressar neste grupo. Qualquer pessoa adulta que ain-
da não tenha recebido qualquer um dos sacramentos 
da Iniciação Cristã (Baptismo, Comunhão ou Crisma) o 
poderá fazer, bastando, para isso, inscrever-se o quan-
to antes no Cartório Paroquial.

André Alves

Formação de Animadores para a 
Catequese de Adultos
Decorreu, na tarde do último sábado, no Salão Paro-
quial, a primeira sessão de Formação de Animadores 
da Catequese de Adultos, a qual será desenvolvida 
durante o presente ano, em ordem à criação de grupos 
de Catequese de Adultos de Inspiração Catecumenal, 
já para o início do próximo ano pastoral. Esta primei-
ra abordagem, apresentada pelo Pároco João Paulo 
Vaz, contou com a participação de aproximadamente 
trinta pessoas convidadas, além da Equipa Coorde-
nadora, composta por cinco elementos. Após uma 
breve apresentação da proposta diocesana, o pároco 
passou a analisar os vários aspectos deste projecto, 
nomeadamente as suas fases, o perfil dos formadores 
e animadores, conteúdos e aplicações do material a 
ser utilizado, etc. No final deste encontro, ficou claro 
em todos os intervenientes que a catequese de adul-
tos se apresenta hoje como a grande aposta pastoral 
para a nossa Igreja particular, tendo este desafio sido 
recebido com muita motivação e entusiasmo  por todos 
os participantes.

André Alves

Seminaristas partilham vocação com 
escuteiros
O ano escutista, na nossa Paróquia, teve início na 
semana passada e contou com a presença de dois 
seminaristas e outros dois pré-seminaristas, na sede 
do Agrupamento 674 Pombal, os quais realizaram uma 
palestra com os jovens Pioneiros e Caminheiros, di-
vulgando grupos de acompanhamento espirituais/vo-
cacionais regulares, com diálogos sobre os mesmos, 
bem como alguns desafios de discernimento, com o 
objetivo de unir os cristãos de todas as idades na ora-
ção pelas vocações em comunhão com o Santuário 
Vocacional da Diocese, a Igreja de São Tiago. Termi-
nou este encontro com um momento de oração.

Sandra Carlos
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Bispo preside a Assembleia Arciprestal em Pombal
“A Igreja enfrenta hoje uma grande dificuldade, que 
consiste em ser constituída por uma multidão de ho-

mens e mulheres baptiza-
dos e, portanto, oficialmente 
cristãos, mas que, em parte, 
não se sentem discípulos de 
Jesus Cristo, nem na men-
te, nem no coração, nem na 
vida”. Esta preocupação tem 
a assinatura de D. Virgílio do 
Nascimento Antunes, Bispo 
da Diocese de Coimbra, e 
foi amplamente difundida e 
debatida durante a Assem-

bleia Arciprestal de Pombal. O encontro realizou-se, a 
semana passada, no Teatro Cine de Pombal e reuniu 
mais de duas centenas de membros da comunidade do 
Arciprestado. A reunião foi presidida pelo Bispo, D. Vir-
gílio, e contou com as presenças do Pe. Jorge Santos, 
Vigário Episcopal para a Pastoral, Carlos Neves, mem-
bro da equipa da Pastoral, Pe. João Paulo, Arcipreste e 
alguns dos párocos do Arciprestado. O Plano Pastoral 
previsto para o triénio (2013-2016) esteve na origem 
deste encontro. O Bispo deslocou-se, pessoalmente, 
com a sua equipa de apoio, a Pombal, para conhecer 
a opinião dos 
cristãos com-
prometidos e 
definir algu-
mas orienta-
ções para o 
futuro. D. Vir-
gílio e a sua 
equipa, assim 
como toda a 
assembleia presente, concluíram que a catequese de 
adultos é fundamental para criar a tão proclamada “Co-
munidade de Discípulos Missionários”. E com o projec-
to já em marcha em Pombal e, um pouco por toda a 
Diocese de Coimbra, é necessário traçar as linhas que 
irão orientar a visão que o Bispo definiu: “Alicerçados 
em Cristo, formamos uma comunidade de discípulos 
para o Anúncio do Evangelho”. O plano foi dividido 
em quatro grandes objectivos e este ano iremos tra-
balhar no segundo: “Criar o dinamismo de discipula-
do missionário nos membros da comunidade Cristã”. 
Para colocar em prática esta visão, existe um plano, já 
definido, que foi apresentado pelo Pe. Jorge Santos e 

Carlos Neves. Ambos esclareceram que é necessário 
haver uma identidade cristã, identificar os problemas 
colocados a esta identidade, dar prioridade actual na 
resposta às dificuldades e concretizar o Plano Pastoral 
previsto para o ano em curso. Posteriormente, Carlos 
Neves explicou cada um dos pontos da Nota Pastoral 
do Sr. Bispo para este ano e lembrou que a Igreja exis-
te para evangelizar. “Somos discípulos missionários”, 
disse. Ao nível dos problemas, além da preocupação 
do nosso Bispo, “mesmo nós, os que andamos mais 
nestas coisas da Igreja, não estamos suficientemen-

te persuadidos da necessidade de evangelizar este 
nosso mundo, nem de trabalhar para criar discípulos 
de Cristo. Pensamos que as coisas ainda funcionam 
como antigamente”, referiu. A grande prioridade actual 
é ajudar as pessoas a encontrarem-se e apaixonarem-
se por Jesus e crescerem na relação com Ele através 
da Igreja. Para combater o problema e concretizar 
os objectivos pretendidos, a Diocese de Coimbra irá 
apostar na catequese de adultos. “Constitui um meio 
privilegiado de levar o cristão a crescer como discípulo 
de Cristo, a conhecê-lo melhor, a aderir interiormente 
a Ele, e a segui-Lo 
de forma mais es-
clarecida, decidi-
da e entusiasta”, 
concluiu. Antes, o 
Pe. João Paulo fez 
uma breve apre-
sentação trabalho 
que está a ser de-
senvolvido um pouco por todo o Arciprestado. O es-
forço do Arcipreste e dos párocos locais mereceu os 
elogios do Bispo e do Pe. Jorge Santos. Seguiu-se um 
momento de debate com a assembleia. Desta troca de 
ideais percebeu-se que a comunidade local está dis-
ponível para colaborar e já está a colocar em prática 
novas formas de encontros de oração comunitários.

Reunião de Catequistas do 2º Sector
Cerca de três dezenas de catequistas do 2º Sector (4º, 
5º e 6º anos) estiveram presentes na sua reunião de 
início de ano. Objectivo principal desta reunião era dar 
algumas orientações para o novo Ano Pastoral. Foi 
iniciada com invocação do Espírito Santo, onde foram 
feitos alguns pedidos, nomeadamente que concedesse 
aos catequistas o dom da sabedoria, a persistência e a 
fidelidade à Palavra de Deus. Nas orientações dadas, 
salientamos duas: primeira, a necessidade de união 

dos catequistas entre si e com a paróquia; segunda, a 
importância de promover catequeses onde se fale das 
três etapas: experiencia humana, Palavra de Deus e 
expressão de fé. Foram apresentadas as etapas e por 
que não se deve alterar esta ordem. Foi um debate 
saudável de ideias, terminado com uma pequena ora-
ção de agradecimento e um cântico de compromisso: 
“Vou Evangelizar”.

Vitor Gonçalves
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Primeira leitura (Ex. 22, 20-26)
Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás o estrangeiro, 
nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros 
na terra do Egipto. Não maltratarás a viúva nem o órfão. Se 
lhes fizeres algum mal e eles clamarem por Mim, escutarei o 
seu clamor; inflamar-se-á a minha indignação e matar-vos-
ei ao fio da espada. As vossas mulheres ficarão viúvas, e 
órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém 
do meu povo, ao pobre que vive junto de ti, não procederás 
com ele como um usurário, sobrecarregando-o com juros. 
Se receberes como penhor a capa do teu próximo, terás 
de lha devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o que ele tem 
para se cobrir, é o vestuário com que cobre o seu corpo. 
Com que dormiria ele? Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, 
porque sou misericordioso».

Comentário
O amor de Deus concretiza-se logo no amor do próximo. 
Esta leitura assinala algumas situações particularmente 
exigentes, onde se há-de tornar concreto este amor do 
próximo. A primeira expressão do amor ao próximo é a 
justiça, sem a qual não há caridade. E não se perca de 
vista que este texto é do Antigo Testamento, ainda anterior 
ao próprio Evangelho.

Segunda leitura (1 Tes. 1, 5c-10)
Irmãos: Vós sabeis como procedemos no meio de vós, 
para vosso bem. Tornastes-vos imitadores nossos e 
do Senhor, recebendo a palavra no meio de muitas 
tribulações, com a alegria do Espírito Santo; e assim vos 
tornastes exemplo para todos os crentes da Macedónia 
e da Acaia. Porque, partindo de vós, a palavra de Deus 
ressoou não só na Macedónia e na Acaia, mas em toda a 
parte se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que não 
precisamos de falar sobre ela. De facto, são eles próprios 
que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e 
como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro e esperar dos Céus o seu Filho, a 
quem ressuscitou dos mortos: Jesus, que nos livrará da ira 
que há-de vir.

Comentário
Esta leitura é como que um certificado de vida cristã, 
passado pelo Apóstolo à sua querida comunidade de 
Tessalónica, e que poderá servir de modelo e estímulo a 
outras Igrejas. Assim ela sirva ainda hoje para a nossa 
comunidade.

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 27-31.Out | Salão Paroquial - Curso Geral de 
Catequistas - Doutrina (21h00)

:: 28.Out | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h30)

:: 31.Out | Igreja do Cardal - Missa vespertina de Todos 
os Santos (20h00)

:: 31.Out | Igreja do Cardal - Reunião de Pais do 7º ao 
10º anos (21h00)

:: 01.Nov | Igreja Matriz - Missa de Todos os Santos 
(09h00)

:: 01.Nov | Igreja do Cardal - Missa de Todos os Santos 
(10h30)

:: 01.Nov | Salão Paroquial - 2º Encontro dos 
Animadores da Catequese de Adultos (16h00)

:: 01.Nov | Centro Paroquial - Reunião dos Grupos de 
Leitores (18h30)

:: 01.Nov | Ervedal da Beira - XIX Festival Jovem da 
Canção Religiosa (21h00)

:: 02.Nov | Igreja Matriz - Missa dos Fiéis Defuntos, 
seguida de romagem ao Cemitério (08h00)

:: 02.Nov | Valdeira - Festa de Todos os Santos - Missa 
e Procissão (11h00)

:: 02.Nov | Ponte - Festa de Todos os Santos - Missa 
(14h30)

:: 02.Nov | Igreja do Cardal - Oração Comunitária de 
Intercessão (20h00)
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Leitura do Evangelho (Mt. 22, 34-40)
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha 
feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor 
da Lei perguntou a Jesus, para O experimentar: «Mestre, 
qual é o maior mandamento da Lei?». Jesus respondeu: 
«‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todo o teu espírito’. Este é o maior e 
o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante 
a este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Nestes 
dois mandamentos se resumem toda a Lei e os Profetas».

Comentário
Uma pergunta frontal posta a Jesus, embora com má 
intenção, foi ocasião para o Senhor afirmar, de maneira 
solene e inequívoca, a verdadeira hierarquia dos valores 
à luz de Deus: o mandamento fundamental é o do amor 
a Deus e ao próximo. Ao ser interrogado sobre qual era 
o maior mandamento, Jesus acrescenta também qual é o 
segundo, não fosse julgar-se que, ao pretender amar-se a 
Deus, se poderia humilhar o próximo, como parece ter sido 
intenção daquele que O interrogou.


