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EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 
22, 34-40 COMENTÁRIO AO EVANGELHO
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».

DO

Padre Paulo

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.
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25 DE OUTUBRO — DOM
Reunião Pais, 1º ano
10h

Baptismo e 1ª Comunhão 
Catecúmeos
11h30

27 DE OUTUBRO — TER
Lectio Divina
21h30

1 DE NOVEMBRO — DOM
Fiéis Defuntos

HORÁRIO GERAL 
PARÓQUIA

ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 
2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h 

› 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SAB — 10h › 11h 

MISSAS
DOMINGO

IG.STO. ANTÓNIO 8h

IG.SRA.BOA NOVA

10h/11h30/13h/18h/

19h15/21h

SÁBADO

IG.STO. ANTÓNIO

9h30/18h (castelhano)

IG.SRA.BOA NOVA 19h

SEGUNDA A SEXTA

IG.STO. ANTÓNIO 9h30

IG.SRA.BOA NOVA 19h

da violência, do discurso de ódio” contra migrantes, mulheres, marginalizados.
A diretora-geral defendeu “uma nova agenda, um novo compromisso de toda a sociedade para a 
Educação”.| O evento na Universidade Lateranense contou com intervenções de cardeais e bispos, 
de responsáveis religiosos e universitários, além de testemunhos de um jovem budista do Japão e 
um jovem muçulmano da Argélia.
O evento desta tarde retomou o apelo feito pelo Papa Francisco a 12 de setembro de 2019, quando 
disse que havia “necessidade de unir esforços e de criar uma aliança educacional”, reiterando, mais 
tarde, o convite aos embaixadores de todo o mundo, reunidos por ocasião do discurso ao Corpo 
Diplomático (9 de janeiro de 2020).
A pandemia obrigou ao cancelamento dos eventos previstos para o último mês de maio, “sem 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Fé
Por contexto familiar, por anúncio 
da fé ou ainda de algum outro 
modo, todo o crente ouviu falar no 
Deus revelado outrora ao povo de 
Israel, desde Abraão ao último dos 
profetas, e de forma plena depois 
em Jesus Cristo, anunciado pela 
sua Igreja. A fé acontece quando o 
nosso entendimento adere livre e 
voluntariamente à verdade revelada 
por Deus, movidos pela sua graça. 

É, ao mesmo tempo, um acto pleno da liberdade 
humana e um dom de Deus, que nos procura e chama 
à comunhão com Ele. Pela fé, aderimos, antes de mais 
e principalmente, ao próprio Deus como Aquele diante 
de Quem nos reconhecemos criaturas muito amadas e 
em Quem podemos pôr a nossa confiança. Aderimos, 
também e simultaneamente, ao conjunto de elementos 
a que chamamos verdades de fé e que fazem parte da 
compreensão possível do mistério incompreensível 
de Deus. Fé e razão não são, por isso, contrárias, mas 
a fé supõe e esclarece a razão, a qual buscará sempre 
compreender Aquele que a criou.
Padre João 

interromper o projeto”, 
informa o Vaticano, referindo 
que houve mais de 70 
experiências educativas 
realizadas online sobre os 
temas do Pacto Educativo 
Global: dignidade e direitos 
humanos; paz e cidadania; 
ecologia integral; fraternidade 
e desenvolvimento.
Entre as iniciativas 
apresentadas pela Santa 
Sé estiveram as ‘Scholas 
Ocurrentes’, o projeto criado 
pelo atual Papa, ainda como 
arcebispo de Buenos Aires, 
e que hoje é uma fundação 
pontifícia, procurando criar 
uma rede mundial de escolas 
para promover mudanças 
sociais.



Pacto para a educação
Papa lança «pacto global» com sete compromissos por um 
mundo diferente 
O Papa lançou desde o Vaticano um ‘Pacto Educativo 
Global’ (Global Compact on Education), propondo sete 
compromissos por um mundo diferente, na promoção do 
diálogo ente culturas, da paz e da ecologia integral.
“Na situação atual de crise sanitária, pensamos que este 
é o momento de aderir a um pacto educativo global para 
e com as gerações jovens, que empenhe as famílias, as 
comunidades, as escolas e universidades, as instituições, 
as religiões, os governantes, a humanidade inteira na 
formação de pessoas maduras”, disse Francisco, numa 
mensagem em vídeo transmitida durante o evento de 
lançamento do Pacto, promovido pela Santa Sé.
A intervenção pediu “audácia” para superar visões 
centradas apenas na “utilidade, o resultado (padronizado), 
a funcionalidade e a burocracia, que confundem educação 
com instrução”.

“Em vez disso, somos 
solicitados a procurar uma 
cultura integral, participativa e 
poliédrica”, sustentou.
O valor das nossas práticas 
educativas não será medido 
simplesmente pela superação 
de testes padronizados, mas 
pela capacidade de incidir no 
coração duma sociedade e 
fazer nascer uma nova cultura.
O Papa manifestou a sua 
convicção de que “um 
mundo diferente é possível”, 
convidando para o novo Pacto 
Educativo Global “homens 
e mulheres da cultura, da 
ciência e do desporto, artistas, 
operadores dos meios de 
comunicação social”
A iniciativa é apresentada pela 
Santa Sé como “um pacto de 
incentivo à mudança, à escala 
global, para que a educação 
se transforme em criadora de 
fraternidade, paz e justiça”.
Pacto Educativo Global – 
Compromissos
1 – Colocar a pessoa no centro 
de cada processo educativo
2 – Ouvir a voz das crianças, 
adolescentes e jovens a quem 
transmitimos valores e 
conhecimentos
3 – Favorecer a plena 
participação das meninas e 

adolescentes na instrução
4 – Ver na família o primeiro 
e indispensável sujeito 
educador
5 – Educar e educarmo-nos 
para o acolhimento, abrindo-
nos aos mais vulneráveis e 
marginalizados
6 –Encontrar outras formas 
de compreender a economia, 
a política, o crescimento e 
o progresso, na perspetiva 
duma ecologia integral
7 – Guardar e cultivar 
a nossa casa comum, 
protegendo-a da exploração 
dos seus recursos, adotando 

estilos de vida mais sóbrios e 
apostando na utilização exclusiva 
de energias renováveis
O Papa considerou que a edução 
é uma “semente da esperança” 
para a construção duma 
“civilização da harmonia, da 
unidade, onde não haja lugar 
para esta pandemia terrível da 
cultura do descarte”.
O encontro organizado 
pela Congregação para a 
Educação Católica (Santa Sé), 
na Universidade Pontifícia 
Lateranense (Roma), sobre o 
‘Pacto Educativo Global. Juntos 
para olhar além’, contou com 

APONTAMENTO
DA SEMANA

Em ordem ao princípio criador do nosso Pai, 
estamos direcionados à relação com Deus 

e com o próximo. A Lei, não é um princípio 
dominador ou castrador, - não diz “amai” 

(imperativo), diz “amarás” (futuro) -, mas 
um princípio criador: de verdade, beleza, 

confiança, esperança... Na prática, gera 
afeição, segurança, empatia, atratividade, 

criatividade! Sim, o amor dá que fazer, mas 
hoje, tal como em Tessalonica, acontece e 

contagia quem o encontra, porque um amor 
assim só pode vir do Senhor! 

uma intervenção em vídeo de 
Audrey Azoulay, diretora-geral 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO).
A responsável agradeceu ao 
Papa pelo seu compromisso 
“em favor da paz”, através da 
ação educativa, destacando 
que a “situação difícil afeta, 
em primeiro lugar, os mais 
vulneráveis”.
Azoulay falou da educação 
como um bem comum que 
está “em perigo”, por causa 
da atual crise, denunciando a 
“globalização da indiferença, 

CPE
Parabéns CPE!!!

O Centro Paroquial do Estoril, com o projeto “Distância Zero” para combate ao 
isolamento social de idosos, foi um dos 24 vencedores do Prémio BPI “la Caixa” 

2020, na categoria Séniores
Destinado a instituições privadas sem fins lucrativos, com projetos que visem a 

melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas com mais 
de 65 anos em situação de vulnerabilidade social, o júri contemplou a candidatura 

do CPE ao prémio BPI “la Caixa” – Séniores 2020 com o “Distância Zero”, um 
projeto inovador na área do combate ao isolamento social dos idosos.

Com a emergência de saúde pública vivida pela Pandemia Covid-19 e a necessidade 
de aplicar novas respostas para combate ao isolamento social, o projeto “Distância 
Zero” vai criar, de forma inovadora e sustentável, uma resposta para fazer face a 

esta nova realidade, através da criação de uma APP que permita a manutenção do 
apoio domiciliário e a diminuição do isolamento e do impacto da solidão a que estão 
sujeitas as pessoas nesta faixa etária. O “Distância Zero” vai proporcionar o acesso 
a atividades terapêuticas essenciais ao envelhecimento ativo e saudável, apoio na 
dimensão ocupacional, apoio psicológico e psicossocial. Estes apoios terapêuticos 

serão realizados no domicílio, de forma presencial e digital.
Este prémio é um reconhecimento do trabalho inovador que o Centro Paroquial do 

Estoril promove entre a população sénior mais necessitada e vem reforçar a 
qualidade da resposta dada à população que serve. À fundação BPI “la Caixa” e ao 
júri, o nosso obrigado. Obrigado também a todos os paroquianos e voluntários do 

CPE que sustentam esta obra ao serviço dos mais necessitados.


