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Aludi aqui, na semana passada, ao 
“princípio da gratuidade” como um 
novo princípio introduzido pelo Papa 

Bento XVI na Doutrina Social da Igreja, a par 
dos princípios clássicos do Bem Comum, Des-
tino Universal dos Bens, Subsidiariedade, Parti-
cipação e Solidariedade (cf. Compêndio da Dou-
trina Social da Igreja). Entre outras passagens, 
escreve Bento XVI na sua da encíclica social A 
verdade na caridade: “devemos especificar, por 
um lado, que a lógica do dom não exclui a justi-
ça nem se justapõe a ela num segundo tempo 
e de fora; e, por outro, que o desenvolvimento 
económico, social e político precisa, se quiser 
ser autenticamente humano, de dar espaço ao 
princípio da gratuidade como expressão de fra-
ternidade” (cf  n 34); e mais à frente, de modo 
concretizado: “O grande desafio que temos 
diante de nós — resultante das problemáticas 
do desenvolvimento neste tempo de globaliza-
ção, mas revestindo-se de maior exigência com 
a crise económico-financeira — é mostrar, a 
nível tanto de pensamento como de comporta-
mentos, que não só não podem ser transcura-
dos ou atenuados os princípios tradicionais da 
ética social, como a transparência, a honestida-
de e a responsabilidade, mas também que, nas 
relações comerciais, o princípio de gratuidade e 
a lógica do dom como expressão da fraternida-
de podem e devem encontrar lugar dentro da ati-
vidade económica normal” (cf n. 36).

O facto é que a gratuidade é um modo de ser ra-
dical do próprio Deus. É isso que dizemos quan-
do falamos dos sete “dons” do Espírito Santo, ou 
dos carismas como um “dom” do Espírito Santo 

à Igreja. A gratuidade aparece como caraterís-
tica destacada da missão confiada por Jesus aos 
seus discípulos: “Não leveis bolsa” (Cf Lc 10, 3).  
E de modo perentório: “recebestes de graça, dai 
de graça” (cf Mt 10, 8). 

Na lógica da missão, que é fazer chegar o 
anúncio do Evangelho tão longe quanto possível, 
bloquear a difusão de um meio como o Correio 
de Coimbra, mais ainda quando o seu custo está 
feito, parece ser uma tese insustentável. E na ló-
gica do princípio da gratuidade, insustentável é. 

Em termos da ação pastoral concreta, isto im-
plica uma lógica que ouvi há já muitos anos ao 
Pe. Idalino Simões: uma pequena parte do povo 
de Deus terá de estar consciente, e assumir isso 
com tranquilidade, de que contribui com os seus 
donativos para uma ação que beneficia um con-
junto de pessoas muito mais alargado do que 
o pequeno grupo contribuinte. E neste ponto, 
voltando às referências à justiça e à caridade 
de Bento XVI, percebemos que por esse contri-
buto repomos, ao nosso pequeno nível eclesial, 
um pouco a injustiça de todos os que poderiam 
contribuir e não o querem fazer; e potenciamos 
a caridade para com todos os que o desejariam 
fazer, e por limitações de recursos, não podem. 
É trabalhar um pouco na lógica daquele episódio 
bíblico dos 10 leprosos curados, gratuitamente, 
embora só um tenha voltado atrás, a posteriori, 
para o reconhecer... Numa lógica de 10%!

Creio que terá sido essa também a aposta com 
o Correio de Coimbra digital, que, sendo agora 
gratuito, continua a implicar elevados custos. E 
por isso aceita naturalmente os donativos que 
espontaneamente lhe queiramos dar. k

ENFOQUE CARLOS NEVES

Gratuidade – o princípio 
e um sinal dentro de casa

03
E

N
F

O
Q

U
E



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4912

12 DE JANEIRO DE 2023

Oúltimo fim-de-semana foi de múltiplas 
manifestações musicais na diocese de 
Coimbra, tendo como pretexto os “Reis” 

e como palco diversas Igrejas. Só na cidade de 
Coimbra, o Correio de Coimbra esteve em seis lo-
cais a registar as iniciativas.

Na Sé Nova, depois da missa vespertina de sá-
bado (18h), o Grupo Etnográfico da Região de 
Coimbra apresentou o seu “XVII Reviver os Cân-
ticos do Ciclo Natalício”, com uma recolha muito 
diversificada nos tempos e lugares nesta região 
dos cantares da época natalícia. Convidou ainda o 
Rancho Típico de São Mamede Infesta e o Rancho 
Etnográfico de Santiago de Bougado. Um memo-
rável fim de tarde de cultura popular desde o séc. 
XVIII trabalhada com extrema qualidade.

A tarde iniciara um pouco antes, no Salão de São 
Tomás, com um concerto solidário proporcionado 
pelo Coro da Comunidade das 11, designação da 
comunidade que se reúne no Seminário Maior de 
Coimbra para a celebração dominical da eucaris-
tia e que se prolonga, depois, em torno de muitas 
outras atividades, culturais e espirituais, promo-
vidas a partir do Seminário. A receita do concerto 

vai apoiar cinco famílias carenciadas da cidade de 
Coimbra (7 adultos e 10 crianças no total).

Na igreja de São João Batista, a iniciativa, pro-
movida pelo grupo de jovens C+ e apresentada 
como “Presépio ao vivo!”, contou em trechos tea-
trais a história do nascimento de Jesus, com os 
episódios intercalados por momentos catequéti-
cos, orantes e musicais. Teve também o objetivo 
de angariar fundos para a construção da igreja e 
do centro pastoral de São João Batista.

Algum tempo depois começada na igreja de 
Nossa Senhora de Lurdes um “Concerto de Reis” 
com o Grupo Vocal Ad Libitum, sob a regência da 
Maestrina Isilda Margarida, composto particular-
mente de música erudita em torno do Natal, mas 
também alguma de origem popular. Um cantar, 
nas palavras do pároco, cón. Sertório Martins, que 
evoca o cantar interior, profundo e vital, do cora-
ção, da expressão “Amo-te, Senhor” de Bento XVI.

A terminar o périplo do Correio de Coimbra na 
noite de sábado, 7 de janeiro, estivemos na igreja 
de  Santa Clara-a-Nova, onde a Confraria da Ra-
inha Santa Isabel promoveu um concerto de reis, 
sob a designação “Mistérios Gozosos”, Coro de 

“REIS” DERAM LUGAR À CULTURA

Múltiplas manifestações musicais 
no último fim de semana

Cantares ao Menino - Sé Nova
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Santo Agostinho, sob a direção de Bruno Costa. 
A designação evoca o próprio rosário, que desig-
na de gozosas as diferentes meditações sobre o 
nascimento e infância de Jesus. O Concerto se-
guiu estes passos: “a embaixada do arcanjo São 
Gabriel”, “o sim de Nossa Senhora”, “a anunciação 
a São José”, “a visitação a Isabel”, “Magnificat”, “o 
decreto de César Augusto”, “o Presépio de Belém”, 
“os anjos e os pastores”, “a adoração dos pastores” 
e “os magos do oriente”.

Por fim, já no domingo, o Correio de Coimbra 
esteve na igreja de São José, onde pelas 17h, sob o 
título Pax Vera, houve um “Recital de Canto Gre-
goriano e Polifonia para o tempo do Natal” com os 
coros Vox Aetherea, Ophiusa e Capela Gregoriana 
Psalterium, num ambiente marcado por uma at-
mosfera de recolhimento. k

Concerto de Reis no Seminário Maior de Coimbra

Presépio Vivo em São João Batista

Concerto em São José

Concerto em Nossa Senhora de Lurdes

Concerto na igreja da Rainha Santa
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São milhares os peregrinos que, vindos de 
todo o mundo, viverão os Dias nas Dioce-
ses na Diocese de Coimbra entre os dias 

26 e 31 de julho, no caminho para a Jornada Mun-
dial da Juventude em Lisboa.

O Comité Organizador Diocesano (COD) de 
Coimbra promove o lançamento oficial das ins-
crições para as famílias e voluntários que irão 
acolher os jovens durante estes dias.

O evento terá lugar no dia 15 de janeiro de 
2023, às 15h00min, na praça central do Alma 

Shopping, e contará com vários testemunhos, 
um momento musical dinamizado pelo Coro 
COD Coimbra, entre outros; tudo isto contagiado 
pelo entusiasmo e alegria que a Jornada está a 
trazer à região.

A Jornada Mundial da Juventude é considera-
da o maior encontro de jovens do mundo e visa 
proporcionar um verdadeiro encontro global. A 
convite do Papa Francisco e tendo os jovens como 
protagonistas, procura promover a paz, a união e 
a fraternidade entre os povos e as nações. k

JMJ - DIAS NAS DIOCESES EM COIMBRA

Lançamento das inscrições 
das famílias de acolhimento 
e voluntários

OSecretariado Diocesano de Coimbra do 
Movimento da Mensagem de Fátima 
convida todos os elementos dos Secre-

tariados Paroquiais, todos os coletores do jornal 
“Voz de Fátima” e todos os Associados do MMF 
para o Dia do Associado do MMF de Coimbra, que 
vai decorrer no dia 11 de fevereiro de 2023, no Co-
légio de São Teotónio, em Coimbra.

O programa começa com o Terço às 9h30, se-
guindo-se, às 10h, uma reflexão sobre “A Carta – 
Documentário sobre a Laudato Si”, orientada por 

Secundino Correia (Mensageiro de Santo Antó-
nio). Às 12h será a Missa, seguindo-se o almoço. O 
Dia contempla também uma apresentação sobre 
a vivência das Jornadas Mundiais da Juventude 
2023 na Diocese de Coimbra, orientada por Hugo 
Monteiro. Às 15h30, será um tempo para partilha, 
reflexão e oração, com o encerramento às 16h, 
pelo Assistente Diocesano de Coimbra do MMF. O 
almoço é livre (com possibilidade de almoçar no 
Colégio).  O Secretariado pede que as inscrições 
sejam feitas até ao dia 3 de fevereiro. k

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

Dia diocesano do associado 
com reflexão sobre “A Carta – 
Documentário sobre a Laudato Si”
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Dirigidas todos os anos a todo o povo de 
Deus da diocese de Coimbra – padres, 
diáconos, consagrados, leigos – as Jor-

nadas de Formação permanente são atualmente 
um dos momentos privilegiados de reflexão teo-
lógica na Diocese, tanto pela pertinência dos te-
mas tratados como dos oradores convidados. Este 
ano vão-se debruçar sobre a liturgia, lugar de en-
contro com Cristo, tendo como plano de fundo a 
Carta Apostólica Desiderio desideravi. Esta Carta, 
com data de 29 de junho de 2022, debruça-se so-
bre a formação litúrgica do Povo de Deus e nela o 
Papa “partilha” com todos nós, nas suas palavras, 
“algumas reflexões sobre a Liturgia, dimensão 
fundamental para a vida da Igreja”. 

As Jornadas vão decorrer no Salão de São To-
más, no Seminário Maior de Coimbra, nos dias 
17 e 18 de janeiro, tendo como oradores João José 
Marques Eleutério e Joaquim Augusto Nunes 
Ganhão. A inscrição, online, está disponível em 
www.diocesedecoimbra.pt. k

REFLETIR COM O PAPA SOBRE A FORMAÇÃO LITÚRGICA

Jornadas Diocesanas de 
Formação Permanente

INSCRIÇÃO ONLINE
www.diocesedecoimbra.pt
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Na sequência da audição a todas as dio-
ceses do mundo, a equipa de redação 
do Sínodo sobre a Sinodalidade elabo-

rou um documento de trabalho a partir da síntese 
daquilo que foram as conclusões enviadas pelas 
conferências episcopais e outros organismos 
eclesiais. Esse Documento de Trabalho para a 
Etapa Continental (DEC), sob o nome “Alarga o es-
paço da tua tenda (Is 54, 2)” foi remetido às confe-
rências episcopais com o pedido de uma resposta 
a estas três questões: 

• “Depois de ter lido o DEC em ambiente de oração, 
que intuições ecoam, de modo mais intenso, 
com as experiências e as realidades concretas 
da Igreja do vosso continente? Que experiên-
cias vos aparecem novas ou iluminadoras?”. 

• “Depois de ter lido o DEC e fazer uma pausa 
em oração, que tensões ou divergências subs-
tanciais surgem como particularmente im-
portantes na perspetiva do vosso continente? 
Consequentemente, quais são as questões ou 
interrogações que deveriam ser enfrentadas e 
tomadas em consideração nas próximas fases 
do processo?”. 

• “Olhando para aquilo que emerge das duas per-
guntas precedentes, quais são as prioridades, 
os temas recorrentes e os apelos à ação que po-
dem ser partilhados com outras Igrejas locais no 
mundo e discutidos durante a Primeira Sessão 
da Assembleia sinodal em outubro de 2023?”. 

Como se vê, não se trata de fazer uma nova sín-
tese, ou uma nova auscultação, mas de reforçar 
ecos. Nesse sentido, a Equipa Sinodal da Diocese 
de Coimbra reuniu no dia 6 de janeiro, alargando 
o debate a mais algumas pessoas convidadas, en-
tre as quais o Pastor João Pereira, da Igreja pres-
biteriana da Figueira da Foz. A sua presença en-
riqueceu naturalmente o debate em si, permitiu 
uma breve partilha das experiências de sinoda-
lidade noutras igrejas, com os seus êxitos e tam-
bém dificuldades e traduziu-se numa expressão 
concreta da caminhada ecuménica que a Diocese 
de Coimbra quer manter viva. 

Na sua reunião ordinária, no dia 10 de janeiro, 
o Secretariado da Coordenação Pastoral reto-
mou a reflexão sobre as três questões sinodais, 
cuja síntese tem de ser enviada para os serviços 
da Conferência Episcopal Portuguesa até ao dia 
20 de janeiro. k

PARA UMA IGREJA SINODAL: 
COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO

Pastor João Pereira entre 
os convidados pela equipa 
sinodal diocesana 

Retiro para Doentes
O Movimento da Mensagem de Fátima da Diocese de Coimbra pro-
move um Retiro para doentes e pessoas com mobilidade reduzida, em 
Fátima, de 27 a 30 de abril, com alimentação e alojamento gratuitos.
Inscrições até 28 de fevereiro junto de: 
Margarida Matos – 910775656 – margaridahmatos@gmail.com 
Sec. Diocesano – 919778694 / 918832396 – mmfcoimbra@gmail.com
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Faleceu no dia 9 de janeiro, num lar de 
idosos da Guia, o Padre Jorge Marques 
dos Santos, natural da então freguesia da 

Mata Mourisca, onde nasceu em 1935. Foi indica-
do para capelão militar em 1968, e autorizado por 
D. João Saraiva em 1973 a ingressar no quadro dos 
capelães titulares. Exerceu o ministério em mui-

tas unidades e lugares, quer em Portugal conti-
nental, quer no antigo Ultramar, tendo recebido 
ao longo dos anos vários louvores militares.

Ordenado por D. Ernesto Sena Oliveira, em 1960, 
antes de ingressar nas forças armadas foi coadju-
tor do pároco da Ega e pároco de Travanca do Mon-
dego, Oliveira do Mondego e de Almaça. Passou os 
últimos anos na Guia, mais próximo de familiares 
e conhecidos, onde também teve o acompanha-
mento amigo do Pároco, Pe. Fernando Carvalho.

O seu funeral realizou-se no 
dia 10 de janeiro na igreja matriz 
da Guia com a celebração da Mis-
sa exequial presidida pelo Senhor 
Bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, Dom Rui Valério, sen-
do sepultado no cemitério local.

Na sua homilia, D. Rui Valé-
rio exaltou o serviço de cape-
lão que este sacerdote exerceu 
em vários hospitais militares 
do país. Referiu que foi sempre 
uma voz que defendeu o valor 
da vida humana ligada a Deus. 
Deu esperança e fé a muitos 
doentes e na incerteza da dúvi-
da pelo pecado da guerra e pelo 

sofrimento da doença, este sacerdote sempre 
teve o seu ministério ao serviço da vida e da fé na 
esperança da eternidade. k

FALECIMENTO DE SACERDOTE

Jorge Marques dos Santos

Campanha da Cáritas de Coimbra 
apoiou 723 pessoas
Graças à solidariedade de paróquias, particulares e empresas, a Cá-
ritas Diocesana de Coimbra apoiou, através da sua campanha “Natal 
Solidário”, 723 pessoas, entre as quais 331 crianças, integradas em 
202 famílias. Entre os donativos, estavam em grande número produ-
tos hortícolas e frutas da época, oferecidos pelos pequenos produto-
res das paróquias da Diocese, e outros bens alimentares e produtos 
de higiene, doados por fornecedores da Cáritas de Coimbra, e ainda 
brinquedos. Para além destes produtos, a Cáritas recebeu para esta 
campanha 3692,04€ em vales de compras e valores monetários, que 
permitiram adquirir alguns bens em falta, necessários para melhor 
guarnecer os cabazes de Natal.

09
D

IO
C

E
S

E



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4912

12 DE JANEIRO DE 2023

“Estamos numa fase crucial da Jorna-
da Mundial da Juventude”, referiu o 
Coordenador do Comité Organizador 

Diocesano (COD), Hugo Monteiro, no encontro 
com os párocos da Diocese de Coimbra que de-
correu ontem no Seminário Maior de Coimbra, 
especificamente dirigido a dar informação e a 
esclarecer dúvidas dos párocos relativamente a 
tudo o que envolve a JMJ Lisboa 2023: programa, 
iniciativas, símbolos, dias nas dioceses, volunta-
riado e famílias de acolhimento, encargos… Do 
COD esteve também presente Bruno Mendes, que 
lidera a equipa das Inscrições. 

A Diocese de Coimbra conta acolher entre 
15.000 e 20.000 jovens nos Dias nas Dioceses, de 
26 a 31 de julho (semana que antecede a Jornada 
em Lisboa). O número de peregrinos nos Dias nas 
Dioceses, bem como todo o dinamismo ligado aos 
Símbolos – que visitam a Diocese no mês de abril 
– e às Jornadas em Lisboa, implica um trabalho 

bem informado e coordenado, onde releva natu-
ralmente o papel dos párocos.

O senhor Bispo abriu o encontro, evidenciando 
os frutos que se esperam da JMJ, para os jovens, 
para a Igreja e para a sociedade, e dando nota da 
sua alegria pelos sinais de acolhimento e prepa-
ração que a Diocese está a dar, uns mais interio-
res, outros mais exteriores e bem visíveis através 
de símbolos, iniciativas locais, redes sociais, etc., 
protagonizados sobretudo pelos COT (Comités 
Organizadores Territoriais). O Bispo de Coimbra 
deixou ainda uma palavra de agradecimento e 
entusiasmo para os párocos, os primeiros colabo-
radores da Igreja nas suas diferentes iniciativas.

O encontro foi também ocasião para apresen-
tar algumas novidades da JMJ Lisboa 2023, entre 
elas a de que nestas Jornadas, pela primeira vez, 
as catequeses serão também apresentadas por 
jovens a outros jovens, e não só por Bispos ou ou-
tros convidados, como tem sido até aqui. k

COD REUNIU COM OS PÁROCOS DA DIOCESE

Estamos numa fase crucial da 
Jornada Mundial da Juventude
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Passei pela vizinha Espanha nos dias ini-
ciais do novo ano e não pude deixar de 
reparar na expetativa gerada pela proxi-

midade do Dia de Reis, em que a cabalgata – um 
cortejo alegórico  em que os Magos são figura 
central – o roscón de reyes – um bolo semelhan-
te ao nosso bolo-rei – e, sobretudo, a ansiedade 
dos mais pequenos pelos presentes que espera-
vam receber estavam no centro das atenções. A 
tradição espanhola não é única e está largamente 
espalhada nos países de vários continentes que 
historicamente faziam parte da Monarquia His-
pânica. Outros, na Europa central e oriental ou 
na Ásia, cultivam outro tipo de tradições de que 
podem ser exemplo, na Áustria, os sternsingers 
(cantores da estrela, grupos de crianças que can-
tam de casa em casa, recebendo em troca gulo-
seimas e presentes). Entre nós, as janeiras, são 
igualmente típicas desta época.

Quando olhamos para a única narrativa bíbli-
ca do evangelho de S. Mateus (Mt 2, 1-12), ponto 
fulcral da celebração litúrgica da Epifania, da-
mo-nos conta de que à volta de um núcleo infor-
mativo muito sucinto e mesmo indefinido – “uns 
Magos vindos do Oriente” – se agregaram com 
o tempo muitos outros elementos: não se diz aí 
que eles fossem reis ou governantes políticos, 
não se menciona quantos eram, não se faz refe-
rência aos seus nomes, não se indica exatamente 
a região ou país da sua proveniência. A suposi-
ção de que fossem astrólogos (descobriram que, 
nos céus, havia um novo astro) levou a defini-los 
como sábios (wise men, na mais comum versão 
inglesa). Não é possível referir criticamente todas 
as camadas narrativas que vestiram esse primei-

ro relato (existe hoje, por exemplo, um relicário 
onde se diz estão os seus restos mortais, trazidos 
por Santa Helena, da Palestina para Constanti-
nopla, donde transitaram para Milão e finalmen-
te para Colónia). Nem tem demasiado interesse 
enveredar por esse caminho. O importante, pa-
rece-me, é atentar na chave interpretativa que 
nos é facultada pelo texto de S. Paulo (Ef 3, 5-6) 

que acompanha liturgicamente a narrativa de S. 
Mateus: “os gentios receberam a mesma heran-
ça que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e 
participam na mesma promessa, em Cristo Jesus 
por meio do Evangelho”. A manifestação (epifa-
nia) de Cristo transbordou, por uma decisão dos 
primeiros Apóstolos, do acanhado mundo judai-
co, para todo o espaço geográfico que eles pude-
ram então abarcar, influenciando, mas também 

PERSCRUTAR AS ORIGENS FERNANDO TAVEIRA

Epifania

O importante, parece-me, é 
atentar na chave interpretativa 
que nos é facultada pelo texto 
de S. Paulo (Ef 3, 5-6) que 
acompanha liturgicamente 
a narrativa de S. Mateus: “os 
gentios receberam a mesma 
herança que os judeus, pertencem 
ao mesmo corpo e participam 
na mesma promessa, em Cristo 
Jesus por meio do Evangelho”.
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O absorvendo uma cultura distinta. E não parou de 
se difundir nos séculos posteriores, para as re-
giões que os romanos definiam como bárbaras, 
para o mundo eslavo, para os novos continentes 
de que os europeus tomaram conhecimento. Não 
faltaram contradições e polémicas neste proces-
so que é contínuo: como, logo no início, a pressão 
dos judaizantes que afirmavam que o caminho 
para Cristo pressupunha a circuncisão, ou, mui-
to mais tarde e em sentido inverso, a questão dos 
ritos malabares e chineses (séculos XVII e XVIII), 
quando, neste último caso, a autoridade pontifí-
cia, depois de a admitir, condenou a posição dos 
jesuítas que defendiam a manutenção dos cos-
tumes chineses na celebração litúrgica (uso da 
língua vernácula, contrariamente aos decretos 
tridentinos, e outros aspetos rituais).

O mandato da proclamação do evangelho per-
manece inalterado e a manifestação de Cristo 
continuará a fazer-se pela voz daqueles que O 
amam. Com desafios sempre novos, como o de 
evangelizar, não terras longínquas, mas terri-
tórios culturais e modos de organização social 
que muitas vezes escapam à quadratura mental 
e organizacional a que estavámos habituados e 
nos parecia fazer parte de um legado imutável. O 
como terá de ser objeto de busca e reflexão per-
manentes; o porquê, a vontade (que é também 
missão) de comunicar uma Boa Nova que nos dá 
esperança e nos alegra: sem a preocupação de 
melhorar as estatísticas, sem tentações de do-
mínio, mas oferecendo generosamente a palavra 
que recebemos, para que a nossa esperança se 
comunique e a nossa alegria se difunda. k

12
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Na área geográfica da Diocese católica 
de Coimbra, e com a sua participação 
ativa, a Semana de Oração pela Unida-

de dos Cristãos vai ter como momentos altos cin-
co celebrações, todas às 21h: no dia 19 de janeiro, 
quinta-feira, uma celebração na igreja presbite-
riana do Bebedouro; no dia 20, sexta-feira, capela 
católica de Portomar (paróquia de Mira); na se-
gunda-feira, dia 23, celebração na igreja católica 
de Cadima; no dia 24, terça-feira, celebração na 
igreja presbiteriana das Alhadas; no dia 25, quar-
ta-feira, celebração na igreja católica de Santo 
António dos Olivais, em Coimbra.

Estas celebrações são promovidas conjunta-
mente pela Igreja Católica Romana, pela ICTUS-I-
greja Cristã, pela Igreja Evangélica Presbiteriana 
de Portugal e pela Igreja Ortodoxa do Patriarcado 
de Constantinopla. 

As celebrações seguem o material publicado 
conjuntamente pelo Dicastério para a Promo-
ção da Unidade dos Cristãos e pela Comissão Fé 
e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas. O 
tema da Semana deste ano é: “Aprendei a fazer o 
bem, procurai a justiça (Isaías 1,7)”. 

Nas palavras de Introdução ao espírito deste 
tema, podemos ler: “Isaías desafiou o povo de 
Deus do seu tempo a aprender a fazer o bem 
juntos, a socorrer juntos os oprimidos, a de-
fender o órfão e zelar pela viúva unidos. A de-
safiante proposta aplica-se igualmente a nós 
hoje. Como podemos viver a nossa unidade 
como cristãos para enfrentar os males e injusti-
ças do nosso tempo?  Como podemos entrar em 
diálogo, aumentar a perceção, a compreensão 
e a visão sobre as experiências de vida uns dos 
outros? Essas preces e encontros de coração 
têm o poder de nos transformar – individual e 
coletivamente. Estejamos abertos à presença 
de Deus em todos os nossos encontros uns com 

os outros, enquanto buscamos ser transforma-
dos para desmantelar os sistemas de opressão 
e curar os pecados de racismo. Lutemos juntos 
na luta pela justiça na nossa sociedade. Todos 
pertencemos a Cristo”.

O tema e os textos foram propostos por um 
grupo de cristãos nos Estados Unidos da Améri-
ca, convocado pelo Conselho de Igrejas de Min-
nesota. “Por anos – diz o texto nas considerações 
iniciais – Minnesota teve as piores disparidades 
raciais da nação. Minnesota viu a maior execu-
ção em massa da história dos Estados Unidos 
em 1862, quando 38 membros do povo indígena 
Dakota foram enforcados em Mankato, no dia a 
seguir ao Natal, numa guerra entre os Estados 
Unidos e Dakota. Ao prepararem-se para morrer, 
os 38 cantaram o hino Wakantanka taku nitawa 
(Muitos e Grandes), do qual foi incluída uma ver-
são no roteiro da celebração. Mais recentemente, 
Minnesota tem estado no epicentro do reconhe-
cimento racial. Quando a Covid-19 veio sobre o 
mundo em março de 2020, o assassinato de um 
jovem afro-americano, George Floyd, pelas mãos 
do oficial de polícia de Minneapolis Derek Chau-
vin, atraiu para as ruas pessoas do mundo intei-
ro unidas num protesto pacífico contra a injus-
tiça que testemunharam nas telas da televisão.  
Chauvin, que foi demitido imediatamente após o 
ataque, tornar-se-ia o primeiro oficial de polícia 
na história moderna condenado pelo assassinato 
de uma pessoa negra em Minnesota”.

Como sempre acontece, estas celebrações pro-
porcionam também aos participantes uma opor-
tunidade de solidariedade para com uma causa 
concreta: o ofertório deste ano destina-se à aqui-
sição de geradores elétricos, camisolas térmicas 
e luvas para a Ucrânia. Quem não participar nas 
celebrações pode enviar o seu contributo por al-
guém que participe. k

UNIDADE DOS CRISTÃOS

Cinco celebrações ecuménicas 
na área geográfica da diocese 
católica de Coimbra
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As Irmãs Janua dos Coros Angelicais, Jo-
sefina das Santíssimas Chagas e Dâma-
ris Virgem Prudente do Crucificado, do 

Instituto das Irmãs Pobres de Jesus Cristo, fize-

ram a sua “Renovação dos Votos” no dia 6 de ja-
neiro, na eucaristia presidida por D. Virgílio An-
tunes, às 1i8h, na Igreja de Santa Cruz, Coimbra. 
Concelebram também alguns padres amigos da 
comunidade.

O rito de renovação dos votos foi feito perante 
a Superiora da comunidade em Coimbra (Igre-
ja de Santa Justa), a Irmã Rafaela do Coração 
Suplicante.

Na homilia da missa, o senhor Bispo considerou 
largamente o passo bíblico (da primeira Leitura) 
“Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida”, para reforçar a im-
portância da fé na vida dos cristãos, das comuni-
dades cristãs e também, neste caso, das religio-
sas que fizeram a renovação dos seus votos. Para 
o Bispo de Coimbra “a fé alimenta-se a partir das 
raízes do amor de Deus, que nos amou primeiro”. 
É esta fé que tem de estar presente em todas as 
realidades do crente: na vida quotidiana, na práti-
ca religiosa, na ação pastoral, na certeza – disse – 
de que a fé é o caminho que nos ajuda a caminhar 
na vida e mesmo a ultrapassar mais facilmente as 
suas situações difíceis. k

CONSAGRAÇÃO RELIGIOSA

Irmãs Pobres de Jesus 
Cristo renovaram votos 

14



SÉ NOVA DE COIMBRA
O Correio de Coimbra apresenta nesta edição, e na próxima, um dossier 
“Sé Nova de Coimbra” – a igreja na qual ocorrem as grandes celebrações 
diocesanas, e para a qual a Diocese de Coimbra pediu a Roma o título de 
Concatedral, processo cujo desfecho aguarda. Com a colaboração dos padres 
Carlos Carneiro, da Companhia de Jesus, e Carlos Godinho, historiador, 
fazemos hoje uma aproximação histórica à antiga capela do Colégio dos 
Jesuítas de Coimbra.
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Oprocesso de designação da Igreja do Co-
légio das «Onze Mil Virgens», da Compa-
nhia de Jesus, como Catedral de Coimbra 

(a designada Sé Nova), tem a sua raiz na expulsão 
da Companhia, em Portugal, em 1759, por ação do 
Marquês de Pombal. 

A Igreja do Colégio, concluída apenas em 1698, 
depois de lançada a primeira pedra de todo o edi-
ficado jesuíta em 1598, vê alterada a sua função 
após o decreto régio de Setembro de 1759, que ex-
tinguia a Companhia de Jesus, em «Portugal e nos 
seus domínios»1, anexando-a à Fazenda Pública.

Por ocasião da Reforma Pombalina da Uni-
versidade de Coimbra, em 1772, as instalações 
do Colégio Jesuíta são afetas à Universidade e a 
Igreja do Colégio é entregue ao Vigário Capitu-
lar da Diocese e ao Cabido, para que servisse de 
Sé Catedral da Diocese de Coimbra. Assim, com 
data de 14 de Outubro de 1772, foi assinada a pro-
visão do Marquês de Pombal que transferia a Sé 
para a Igreja dos Jesuítas. Sendo emitidas, no dia 
seguinte, duas novas provisões: uma cedendo a 
Igreja da Sé Velha à Misericórdia de Coimbra e a 
outra entregando o edifício junto ao Claustro à 
Universidade de Coimbra.2

A entrega da Igreja do Colégio dos Jesuítas foi 
feita em ato próprio: na segunda-feira seguinte à 
assinatura da provisão, dia 19 de Outubro de 1772, 
tomaram posse da referida Igreja os Cónegos 
Nuno Pereira Coutinho, tesoureiro do Cabido, e 
Rodrigo de Almeida, ambos em representação do 
Cabido Catedralício, acompanhados do provisor 
da Mitra, nomeado pelo Vigário Capitular e Reitor 
da Universidade, D. Francisco de Lemos de Faria 
Pereira Coutinho.3

Recebida a Igreja, a transferência da Sé ante-
rior para a nova Igreja Catedral ocorre a 21 de 
Outubro de 1772, com todos os ritos previstos na 
época. Descreve-os assim o grande historiador e 
mestre, Dr. António de Vasconcelos: «na tarde da 
quarta-feira 21, fez-se uma soleníssima procis-
são, em que se incorporaram todo o clero secular 
e regular da cidade, o corpo universitário, mui-
tos representantes da nobreza de Portugal, que 
tinham vindo a Coimbra render homenagem ao 
marquês; seguia no couce uma força de infanta-
ria. Todos os dignidades e cónegos iam paramen-
tados; e debaixo do pálio, a cujas varas pegavam 
titulares e nobres levava o Santíssimo o prelado 
da diocese, Dr. Francisco de Lemos. Chegando à 

DA SÉ VELHA DE COIMBRA À SÉ NOVA:

Uma mudança na 
conjuntura política 
da época!
Carlos Godinho

1 Rui Ramos (Coord.) – História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009, p. 370.
2 Cf. António de Vasconcelos – A Sé Velha de Coimbra. Vol. I. Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1992, p. 230.
3 Cf. Diário do que se passou na Cidade de Coimbra desde 22 de Setembro até 24 de Outubro de 1772, aquando da  

Visita do Marquês de Pombal. Manuscrito. Arquivo da Universidade de Coimbra, [s.d.]. In Carlos Alberto da Graça Godinho  

– A Sé de Coimbra em conflito (1758 – 1780). Meios Cónegos e Tercenários em oposição aos Capitulares. Tese de Mestrado. 

Coimbra. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2009, p. 187. Cf. António de Vasconcelos, Op. Cit., 230.
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4 António de Vasconcelos, Op. Cit., 231.
5 Cf. José Eduardo Reis Coutinho – Sé Nova de Coimbra. Colégio das Onze Mil Virgens – Igreja dos Jesuítas.  

Edição da Paróquia da Sé Nova. Coimbra, Gráfica Almondina, 2003, p. 66.

nova Sé cantou-se o Te Deum Laudamus, e nessa 
noite e nas duas seguintes houve luminárias em 
toda a cidade»4. Com efeito, com esta procissão e 
trasladação do Santíssimo Sacramento, se proce-
deu à mudança da Sede Episcopal.

Posteriormente, o Cabido da Sé procedeu ainda 
a outras mudanças da antiga Sé para a nova Cate-
dral, particularmente do Cadeiral do Cabido, em 
pau santo, que foi adornado com várias telas alu-
sivas à vida da Virgem Maria5, agora adaptado às 
novas instalações.

Não sabemos com que ânimo se recebeu esta 
Igreja para servir de Catedral, pese embora a des-
crição do tom festivo que acompanha a sua rece-
ção. Na verdade, o Bispo Diocesano estava preso, 
por mandato do Marquês, e presidia à Igreja Dio-
cesana D. Francisco de Lemos, um homem pró-
ximo de Sebastião José de Carvalho e Melo. Não 
obstante, se a aceitação seria vista de bom grado 
pelo, então, prelado diocesano, ao Cabido caberia 
obedecer, atendendo a que não lhe interessaria 
perder as boas graças do Marquês. Certo é que a 
transferência da vetusta Catedral, que passaria 

por múltiplas vicissitudes, recuperando o seu es-
plendor nos finais do seculo XIX e inícios do sécu-
lo XX, e que passava a designar-se como Sé Velha, 
acontece numa conjuntura política, social e reli-
giosa muito própria, onde se evidencia a política 
do Marquês de Pombal, no confronto com algu-
mas Casas Senhoriais e, muito particularmente, 
com a Companhia de Jesus. Contudo, a nova Ca-
tedral foi assumida, desde então, como nova sede 
Episcopal, sendo a Igreja de referência para a Dio-
cese Conimbricense – logo desde início; ainda no 
regresso do seu Bispo, D. Miguel da Anunciação; e 
no magistério de todos os seus sucessores, até ao 
presente.

Unir as duas Sés, num reconhecimento de am-
bas, é um ato de justiça, de fidelidade à história 
e, muito particularmente, à ação do Magistério 
Episcopal nesta nossa Diocese – exercido duran-
te praticamente seis séculos na Sé Velha e conti-
nuado, por mais dois séculos e meio, na Sé Nova. 
Uni-las como Catedral e Concatedral é motivo de 
júbilo para a Diocese de Coimbra e de fidelidade à 
sua longa herança cristã! k
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Poucas ordens religiosas terão tido na his-
tória do mundo moderno uma influência 
tão determinante como a Companhia de 

Jesus, criada por S. Inácio de Loyola e pelos seus 
primeiros companheiros, universitários de Pa-
ris, em 1534 e aprovada em 1540, num ambiente 
social, cultural e político efervescente e cheio de 
contrastes, de reforma e contrarreforma, de Lu-
tero e de Erasmus. 

Seis anos depois da sua fundação, em 1546 sur-
ge a Província Portuguesa, a primeira em todo o 
mundo. As razões variadas desta primazia estão 
também na vida dos primeiros jesuítas chegados 
a Coimbra e na grande obra cultural e apostólica 
que foram capazes de empreender. 

A abertura aos novos mundos e a façanha dos 
descobrimentos ofereceu à Companhia de Jesus 
uma oportunidade missionária de oiro, disposta 
a tudo para levar o nome de Jesus a todos os con-
fins da terra. 

 Entrar hoje na Sé Nova, antiga Igreja do Colé-
gio dos Jesuítas permite-nos viajar no tempo e 
trazer à memoria, independente de tudo o que os 
nossos olhos conseguem alcançar ao abraçar um 
edifício de dimensões ousadas e espetaculares, 
o desejo original das pretensões dos que sonha-
ram e construíram este espaço sagrado: encon-
trar Deus em todas as coisas e todas as coisas em 
Deus. E porque Deus precede-nos em tudo com o 
seu amor é possível articular no sagrado o profa-
no, a palavra com a ação, a ascese com a alegria 
mística, as letras com as ciências, as artes com 
as tecnologias, o desejo do céu com a cartografia 
dos mares e das terras onde não se imaginava ser 
possível chegar. Educados numa disciplina de fé e 
numa metodologia exemplar, sistemáticos no es-
tudo e no trabalho, de pensamento firme e aber-
to, precocemente globalizador e universal, aqui 
se formaram gramáticos, conhecedores e tradu-

tores das línguas do mundo, biólogos, botânicos, 
matemáticos, filósofos, politólogos, defensores 
da justiça e dos direitos dos índios e dos escra-
vos. Aqui se sonhava e se concretizava o desejo da 
maior glória de Deus, numa cultura religiosa, hu-
mana e científica próprias de um modo de pensar 
e proceder de quem se faz ao largo da inteligên-
cia, sem medo de chegar ao outro lado do mundo, 
das culturas, das perguntas e das respostas sobre 
o sentido da vida e da morte. 

Com o Colégio de Jesus e a sua Igreja, Coimbra 
detentora de uma das mais antigas e prestigiadas 
universidades do mundo, viu crescer o seu grau 
de influência e alargou o seu potencial na histó-
ria da cultura e do saber universal. Os padres e 
irmãos da Companhia em muito contribuíram 
para colocar o nome de Coimbra nos centros de 
investigação cultural e social através da sua rede 
ensino.  Com universidades e colégios os jesuítas 
protagonizaram o primeiro processo de globali-

A Sé Nova de Coimbra – 
Um espaço a descobrir
Carlos Carneiro, sj

Foi aqui neste espaço sagrado e 
nos seus colégios adjuntos que 
se concretizaram sonhos tão 
grandes como chegar ao topo 
do Tibete, entrar pelas savanas 
e estepes africanas, arriscar a 
própria vida para entrar nas 
culturas indígenas e nos imensos 
territórios do sudeste asiático, do 
mesmo modo que se procuravam 
estratégias e respostas para 
responder à crise fortíssima da 
Igreja na Europa e à contestação 
que se fazia sentir sobre Roma.

18
G

R
A

N
D

E
 P

L
A

N
O



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4912

12 DE JANEIRO DE 2023

zação da história. Em pouco tempo, tornaram-se 
educadores das elites europeias, exploradores 
das regiões desconhecidas, missionários de luga-
res inalcançáveis. Foram pregadores e conselhei-
ros de reis, diplomatas, comerciantes, cativando 
para o cristianismo imperadores da China e do Ja-
pão sem nunca terem deixado de viver como po-
bres nem de visitar as prisões e os hospitais, cui-
dar dos doentes e dos mais pobres. Coimbra pode 
orgulhar-se de ter ajudado a aproximar povos, 
culturas e saberes, de ter aproximado a Europa de 
muitas outras partes do mundo.

Seria interessante confrontar a riqueza dos 
lugares de culto e de ensino, como a Sé Nova de 
Coimbra com a austeridade extrema em que vi-
viam os seus protagonistas. Por aqui passaram 
homens como Manuel da Nóbrega, Anchieta, Ma-
nuel Alvares, Pedro da Fonseca, Francisco Suarez, 
Luís de molina, Manuel Gois, Baltasar Alvares, 
Cosme de Magalhães, Fernão Mendes Pinto, An-
tónio Vieira Inácio de Azevedo, Melchior Carnei-
ro, Gonçalo da Silveira, João de Brito, entre tantos 
outros que seria justo referir. 

Foi aqui neste espaço sagrado e nos seus colé-
gios adjuntos que se concretizaram sonhos tão 
grandes como chegar ao topo do Tibete, entrar 
pelas savanas e estepes africanas, arriscar a pró-
pria vida para entrar nas culturas indígenas e nos 
imensos territórios do sudeste asiático, do mes-
mo modo que se procuravam estratégias e res-
postas para responder à crise fortíssima da Igreja 
na Europa e à contestação que se fazia sentir so-
bre Roma.

Impedidos pelos Turcos de peregrinar à Terra 
Santa, como era o seu desejo, os primeiros com-
panheiros de Inácio de Loyola, universitários da 
Sorbonne de Paris, acabaram por se entregar às 
mãos do Romano Pontífice para que dispusesse 
deles, segundo o que fosse, na missão, mais ur-
gente, necessário e universal.  

D. João III revelou-se o patrono decisivo que a 
Companhia de Jesus precisava para concretizar o 
desígnio divino de promover uma evangelização 
universal, à maneira dos Apóstolos. O monar-
ca encantou-se com o dinamismo dos jesuítas e 
com o seu método parisiense de ensinar. Apostou 
neles para revigorar a Igreja e fazer chegar a fé 
junto dos povos que o seu reino desejava alcan-
çar. Se lisboa foi a rampa de lançamento de tantos 
jesuítas para as diversas partes do mundo, Coim-
bra foi a escola onde se forjavam os missionários 
eruditos, tão capazes de falar as línguas da terra 
como as linguagens de Deus. 

Foi sob os auspícios deste rei, tão ligado a Coim-
bra e à sua universidade, que se abriram as portas 
do mundo à Companhia de Jesus. Num século em 
que Portugal detinha um império marítimo foi no 
nosso país que se juntaram o engenho e arte da 
aventura de uma nova evangelização, de um en-
contro de culturas que o edifício da Sé Nova faz 
memória e que importa redescobrir, para além do 
seu caráter sagrado e devocional.  

Através do embaixador de Portugal, D. João 
III faz saber a S. Inácio de Loyola que precisava 

Num século em que Portugal 
detinha um império marítimo foi 
no nosso país que se juntaram 
o engenho e arte da aventura de 
uma nova evangelização, de um 
encontro de culturas que o edifício 
da Sé Nova faz memória e que 
importa redescobrir, para além do 
seu caráter sagrado e devocional.  
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da colaboração de todos estes sacerdotes para a 
empresa da fé nas terras encontradas. Sendo im-
possível acolher tamanha pretensão, Inácio de 
Loyola envia para Portugal o jovem e brilhante 
navarro Francisco de Xavier e Simão Rodrigues, o 
primeiro português do grupo.  Ao verificar a “ca-
tegoria” destes homens, o Rei não os quer deixar 
partir para a Índia, acabando Xavier por partir so-
zinho e Rodrigues ficar em Portugal para lançar 
as sementes da Companhia de Jesus em Portugal, 
a primeira província eclesiástica da ordem. 

Simão Rodrigues, juntamente com mais 12 
companheiros de vários países da europa, chega-
ram a Coimbra no dia 13 de junho de 1542, ficando 
hospedados no Mosteiro de Santa Cruz, segundo 
recomendação real.   Simão procura na alta da 
cidade alguma casa para se instalarem. O grupo 

cresceu e as casas da alta, junto à Universidade, 
tornaram-se pequenas para a colher os muitos 
que desejam ingressar na ordem. Um ano depois 
eram já 58, alguns estudantes na Universidade de 
Coimbra, outros provenientes de Roma, enviados 
por Inácio de Loyola para se formarem aqui e ca-
pacitarem-se para evangelizar a Índia e o Brasil. 

Desde a sua chegada a Coimbra em 1542, a pe-
dido do Rei D. João III, grande benemérito da 
Universidade de Coimbra e “pai” político da Com-

panhia de Jesus, dois anos apenas depois da sua 
aprovação em Roma pelo Papa, gozando da fama 
(talvez exagerada mas compreensível face à si-
tuação do clero e da vida religiosa deste tempo) de 
serem homens abnegados, de eximia formação 
intelectual e capazes de converter toda a India, os 
Jesuítas, foram ocupando na geografia política e 
cultural da cidade de Coimbra um espaço de in-
contornável relevância. 

Embora nos desejos iniciais de S. Inácio não 
estivesse a criação de colégios e universidades, 
rapidamente S. Inácio intuiu o seu alcance apos-
tólico, como se poderá confirmar na leitura das 
Constituições da Companhia onde os princípios 
educativos aí referidos servirão de inspiração ao 
documento normativo, a Ratio Studiorum, sobre 
o modo de educar da Companhia de Jesus.  

O “campus” religioso e educa-
tivo dos Jesuítas em Coimbra, 
do qual a Sé Nova fazia parte 
integrante foi crescendo tão 
rapidamente que veio a tornar-
se numa referência espiritual e 
pedagógica em toda a europa, 
consolidando-se no conjunto 
de uma rede de colégios e uni-
versidades jesuíticas que se 
propagavam por todo o mundo, 
com destaque para os territó-
rios do Império e do Padroado 
de Portugal. 

A Sé Nova de Coimbra não 
é só uma Igreja, é uma escola 
viva onde se forjaram criado-
res de pensamento, de ciência 
e de cultura, pessoas que em 
nome de Deus partiram para 
dignificar os que encontra-
vam despojados de valor e de 

reconhecimento. 
Ao êxito parece nunca faltar o drama. Talvez 

atemorizado pela loucura dos jesuítas que nas 
Américas protegiam os índios nas suas reduções 
e não cumpriam o previsto no Tratado dos Limites 
entre Espanha e Portugal e provavelmente ainda 
mais movido pela inveja depois de considerável 
amizade, o Marquês de Pombal, tentado por um 
poder absoluto decidiu eliminar todos os que no 
seu imaginário doentio pudessem obstaculizar 
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as suas pretensões iluministas.  Não imaginaria 
Pombal que a expulsão dos jesuítas dos territó-
rios de Portugal e inclusive a supressão Papal da 
Ordem seriam, para além de toda injustiça e so-
frimento, tal como foi a expulsão dos judeus, um 
terramoto purificador que fez ressurgir da morte 
numa nova primavera. Sebastião de Carvalho e 
Melo não podia imaginar até onde poderia chegar 
a sua obediência, espírito de sacrifício, capacida-
de de perdão e renovação. 

Creio que ainda está por fazer uma avaliação 
rigorosa e desapaixonada das consequências re-
ligiosas e culturais para Coimbra e para todo o 
País da fatalidade que foi a expulsão dos jesuítas, 
expulsão que teve efeitos graves na dinâmica da 
cidade e da universidade, como se poderá averi-
guar sem as apologistas fáceis destituídas de au-
tocrítica ou as apreciações iluministas e negacio-
nistas de valor, de influencia jacobina, marcadas 
pelo discurso anti-jesuítico liberal, felizmente 
quase ultrapassado. A ninguém serve quer o je-
suitocentrismo quer a jesuitofobia. Todos sabem 
que não é possível estudar hoje gramática, teo-
logia, filosofia, astronomia, pedagogia, biologia, 
etc., sem ter em conta o contributo que os profes-
sores dos colégios jesuítas de Coimbra deram à 
cidade e ao mundo. 

A extinção da Companhia de Jesus feita pelo 
Papa Clemente XIV, pressionado e coagido pelas 
cortes católicas de França, Espanha, Nápoles e 
Parma, obrigou-o a este paradoxo abismal. Como 
diz o historiador Gauvin Blaney “ao punir os jesuí-

tas, a igreja católica puniu-se a si mesma. Foi como 
se uma nação expulsasse os seus generais mais 
experientes às vésperas de uma grande guerra”. 

Atualmente, vencido o pudor do preconceito, 
embora ainda subsistem nalguns ambientes aca-
démicos resquícios da campanha anti jesuítica 
montada por Pombal, talvez seja possível a todos 
os que visitam este templo entrar nele de forma 
totalmente livre e intelectualmente aberta para 
poderem usufruir de um bem arquitetónico e es-
piritual, artístico e devocional, que pelas vicissi-
tudes politicas e históricas que já passou, merece 
da parte de todos um justo reconhecimento. A 
antiga igreja do colégio, conserva dentro de si não 
só um notável património a conhecer, mas uma 
Alma incontornável, um odor a modernidade que 
espelha um tempo e uma identidade.   

Com tudo isto no coração, subamos a escada-
ria que nos leva ao interior da atual Catedral de 
Coimbra e deixemos que o que nos espera e que o 
tempo foi capaz de conservar, através dos nossos 
Bispos, dos seus Párocos e Capelães nos fale e nos 
abra a Deus e ao mundo para vivermos com a sa-
bedoria da fé os tempos atuais que, por graça, nos 
foram dados para viver. 

Demos graças a Deus por termos recebido como 
herança este património vivo que urge amar e 
preservar e que passaremos a descrever no pró-
ximo jornal. k

Atualmente, vencido o pudor 
do preconceito, embora ainda 
subsistem nalguns ambientes 
académicos resquícios da 
campanha anti jesuítica montada 
por Pombal, talvez seja possível a 
todos os que visitam este templo 
entrar nele de forma totalmente 
livre e intelectualmente aberta 
para poderem usufruir de um 
bem arquitetónico e espiritual, 
artístico e devocional, que pelas 
vicissitudes politicas e históricas 
que já passou, merece da parte de 
todos um justo reconhecimento.
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LITURGIA

Leitura do Livro de Isaías Is 49, 3.5-6
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, 
por quem manifestarei a minha glória». E agora o 
Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio 
materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de 
Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’Ele. Eu 
tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus 
é a minha força. Ele disse-me então: «Não basta 
que sejas meu servo, para restaurares as tribos de 
Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. 
Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha 
salvação chegue até aos confins da terra».

Salmo Responsorial  Salmo 39
Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade.

Início da primeira Epístola  
aos Coríntios  1 Cor l, 1-3
Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido 
para Apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, 
à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que fo-
ram santificados em Cristo Jesus, chamados à 
santidade, com todos os que invocam, em qual-
quer lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Senhor deles e nosso: A graça e a paz de Deus nos-
so Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.

Aleluia  Jo 1, 14a.12a
O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.

Evangelho segundo São João Jo 1, 29-34
Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha 
ao seu encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. É d’Ele que eu 
dizia: ‘Depois de mim vem um homem, que pas-
sou à minha frente, porque era antes de mim’. Eu 
não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a 
Israel que eu vim batizar na água». João deu mais 
este testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer 
do Céu como uma pomba e permanecer sobre 
Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou 
na batizar na água é que me disse: ‘Aquele sobre 
quem vires o Espírito Santo descer e permanecer 
é que batiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou 
testemunho de que Ele é o Filho de Deus».

DOMINGO II DO TEMPO COMUM 

15 janeiro 2023 Ano A

PALAVRA DE DEUS
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Proposta de cânticos
3º Domingo Comum, 22 de janeiro

Entrada
Cantai ao Senhor  |  CEC II 15/16
Deus amou de tal modo  |  CEC II 34
Povos todos vinde com júbilo  |  CEC II 65

Apresentação dos dons
Um novo coração  |  XVII ENPL
Onde há caridade  |  CT 135
Senhor, meu bom Jesus 23  |  NRSM

Comunhão
Senhor, descei a nós  |  CEC I 33
Demos graças ao Senhor  |  CEC II 27
Não fostes vós  |  CEC II 217

Pós-comunhão
Pelo vosso eterno amor  |  CT 212
Minha luz e salvação  |  CT 421
Senhor, Tu és a luz  |  CEC II 182
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NEM SÓ DE PÃO
COMENTÁRIO À LITURGIA DOMINICAL

JOÃO CASTELHANO

«Tu és o meu servo, Israel, por quem ma-
nifestarei a minha glória.» Eis a voca-
ção de um povo: Manifestar a glória 

de Deus. Mas como? Um povo derrotado e levado 
para o exílio, a viver sob a opressão dos que des-
truíram a sua nação, como pode «manifestar a 
glória de Deus»?

«Aos que foram santificados em Cristo Jesus, cha-
mados à santidade», eis a vocação da comunidade 
cristã. Numa cidade de Corinto que não era pro-
priamente um modelo de bom comportamento, 
nem pela licenciosidade de uma grande cidade 
portuária, nem pela enorme distinção entre os 
poucos muito ricos e a imensa multidão de escra-
vos. É a esta recente comunidade cristã que Paulo 
se dirige. E nela, a todas as comunidades cristãs, 
chamadas a ser santos, a ser testemunhas da pre-
sença viva de Jesus, Salvador, no meio do mundo.

Eis a nossa vocação de cristãos, batizados em 
Cristo, membros do seu Corpo. Como é que Jesus 
está visível hoje no nosso mundo? Com o seu cor-
po ressuscitado? Mas este nem os discípulos de 
Emaús, nem as santas mulheres que foram ao se-
pulcro O reconheceram. Hoje é nos seus membros, 
na Santa Igreja, que Ele se manifesta. Não apenas 
individualmente, mas como comunidade que vive 
e testemunha o reino de verdade e de vida, de jus-
tiça, de amor e de paz. Antes da pandemia, ainda 
éramos cerca de dez por cento, os que nos reunía-
mos, ao domingo, para dar vida à nossa união em 
Cristo, para escutarmos a Palavra orientadora dos 
nossos passos, para nos alimentarmos com o Pão 

da Vida. Agora… dois por cento (?)… Qual o peso do 
nosso testemunho? Como e onde se nota que so-
mos e nos sentimos «chamados à santidade», para 
«manifestar a glória do Senhor»?

Além da vocação comunitária que nos envolve 
a todos, em que ninguém tem desculpa para ficar 
de fora, há também aqueles que o Senhor chama 
de modo especial: «E agora o Senhor falou-me, Ele 
que me formou desde o seio materno, para fazer de 
mim o seu servo…  Vou fazer de ti a luz das nações, 
para que a minha salvação chegue até aos confins 
da terra». É o chamamento do Servo de Iavé, se-
gundo o Profeta Isaías. «E tu, menino, serás cha-
mado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente 
a preparar os seus caminhos…» Eis a chamamento 
e João Batista. «Paulo, por vontade de Deus escolhi-
do para Apóstolo de Cristo Jesus.» É o chamamento 
de Paulo, tal como ele se apresenta à comunidade 
de Corinto. É o chamamento que Jesus continua a 
fazer, na sua Igreja, para que a «sua salvação che-
gue até aos confins da terra.» Quão precisos, hoje, 
os que, ouvindo o chamamento, desfeitas as dúvi-
das de como se hão-de resolver os problemas que 
possam advir, se decidem a imitar Maria e a res-
ponder: «Eis a serva do Senhor, Faça-se em mim 
segundo a tua palavra». Do meu «sim», do teu 
«sim», depende o anúncio mais firme do Evan-
gelho, depende a presença mais «real» do Corpo 
Eucarístico de Cristo, depende a comunhão mais 
vital de Deus com os homens, dos homens com 
Deus e dos homens entre si. Obrigado, Senhor, 
pelo convite. Aceita, Senhor, o meu «sim». k

Eis a vocação de um 
povo: Manifestar a 
glória de Deus
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ESPIRITUALIDADE

Há no silêncio de cada Igreja, de cada cape-
la, um recanto de amor, de acolhimento 
incomparável.  Neste lugar tudo se torna 

imóvel, o tempo não passa e somente um olhar fala 
muito mais que mil palavras. Pode-se procurar uma 
infinitude de lugares que gerem em nós tal  paz, tal 
silêncio, tal profundidade – nalguns lugares pode-
se até chegar próximo a esta sensação – mas logo 
passa. É inatingível o que se sente neste lugar: ali a 
escuta é perfeita, a confidência é segura, a repos-
ta é certeria ainda que muitas das vezes nos custe 
ouvir ou aceitar, ainda que ao nosso redor ou mes-
mo dentre em nós haja inúmeras vozes a falar, mas 
ali, naqueles instantes de amor e adoração, tudo se 
ajusta, volta-se a ser humano, retorna-se a essên-
cia do seu Ser, ali você pode ser simplesmente o que 
você é ou o que você não é. Onde fica este lugar?

No silêncio de cada Sacrário, onde está a fonte 
de todo Amor, de um Deus que se fez homem, e 
habitou entre nós e quis permanecer connosco, 
um Deus que teve uma família, uma cultura, um 
jeito de ser que mudou o rumo da nossa história, 
nos deu direito à Vida Eterna, à Salvação, a retor-
nar de onde saimos – a Casa do Pai.

Quando nos colacamos diante do Santissimo 
Sacramento, seja Ele exposto no ostensório ou no 

escondimento do tarbenáculo, temos uma única 
certeza: estamos onde deveriamos estar, aos pés 
do Divino Mestre. Não há melhor lugar, esta é a 
melhor parte, como um dia Jesus disse a Marta 
sobre Maria. E Ele continua a dizer hoje a cada um 
de nós: “e esta não lhe será tirada”.(Lc 10,38-48).

Nos tempos atuais precisamos cada vez mais de nos 
inflamar de Amor por Cristo e de maneira mais subli-
me no Sacramento da Eucaristia. Não tenhamos ver-
gonha de subir ao monte para adorar o Senhor, indo 
até o sacrário de cada vez que entrarmos numa Igreja 
e dizermos “Senhor, estou aqui”, ou ainda, como nosso 
Papa emérito Bento XVI, “Senhor, Amo-te”. E quando 
sairmos da Sua presença, levarmos no nosso coração a 
certeza “Deixo-te, Senhor, para de novo Te encontrar.” 

Após cada comunhão, tornamo-nos sacrário deste 
Sacramento de Amor; após cada comunhão, no ínti-
mo do nosso coração, ou ainda que seja no íntimo da 
nossa razão, podemos encontrar aqueles intantes de 
Eternidade em que não se vê o tempo passar e que se 
estende quando fazemos um ato de adoração.

Senhor, conceda-nos a Graça de vos conhecer so-
mente para vos amar e vos amando conhecer-vos 
cada mais. E, como São Filipe Néri, exclamar: “Ó meu 
Deus tão amável, por que não me destes um coração 
capaz de amar-Vos condignamente?". k

Sacramento de Amor
Rafaela do Coração Suplicante, PJC
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OPINIÃO

1António Costa, surpreendido pelo pedido de 
demissão de Pedro Nuno Santos – o abando-
no do governo, agravado com a saída da di-

reção do PS, faz-lhe perder da vista direta, e deixa 
livre, o principal opositor interno –, optou pela sua 
substituição por João Galamba e Marina Gonçalves 
(da mesma linha de pensamento, marcadamente 
à esquerda), o primeiro para as Infraestruturas, 
esta para a Habitação. E como ambos eram secre-
tários de Estado, bem se pode dizer que o primei-
ro-ministro já nem sequer ao Rato vai, ficando-se, 
nas suas tão limitadas opções, por...São Bento.

2De acordo com o Estudo Nacional de Saúde 
Mental, acima de um quinto dos portugue-
ses apresenta uma patologia psiquiátrica. E 

acrescenta – afinal ainda somos mais do que se re-
ceava! – ser esse, em si mesmo já preocupante, um 
número que seguramente tem vindo a crescer...

3Só quando atentamos nos dez mil milhões 
de euros de fundos europeus que Portugal 
receberá só ao longo de 2023, alcançamos 

perceber, inteiramente, as razões do “irritante” 
hiper otimismo do nosso primeiro-ministro. De 
facto, leio, o saldo entre o que o país recebe e paga 
para o orçamento europeu durante este ano mais 
do que duplica, designadamente através do Por-
tugal 2020 ainda não executado, do novo quadro 
comunitário 2030, ainda do Plano de Recupera-
ção e Resiliência, a chamada ‘bazuca’. Percebe-se, 
assim, no meio das dificuldades que a generali-
dade dos cidadãos sente para chegar ao fim do 
mês, o porquê dos sorrisos de António Costa e dos 
seus parceiros de (des)governação!

4A última remodelação governamental 
foi ditada, em substância, na já rotineira 
confusão em que se transformou a ad-

AQUI E ALÉM
Cabral de Oliveira

De facto, leio, o saldo entre o 
que o país recebe e paga para 
o orçamento europeu durante 
este ano mais do que duplica, 
designadamente através do 
Portugal 2020 ainda não executado, 
do novo quadro comunitário 2030, 
ainda do Plano de Recuperação e 
Resiliência, a chamada ‘bazuca’. 
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ministração socialista (pela complexidade da teia 
de interesses sobremodo partidários que enfor-
mam o absolutamente maioritário PS), por uma 
escandalosa indemnização a ex-administradora 
da ‘renacionalizada’ TAP, que, logo depois foi para 
a ANA, dois meses passados para o governo. Di-
zem-nos que os 500 mil euros recebidos por Ale-
xandra Reis serão os legalmente previstos, e que 
os administradores das empresas públicas rece-
bem tão altos honorários – que levam a tais com-
pensações – para poderem ser escolhidos entre 
os melhores. Assim, que mal pergunte, e olhando 
para os salários de ministro e do Presidente da 
República, tão mal pagos, serão eles, naturalmen-
te, os piores...entre os piores?

5O governo (socialista) espanhol, como for-
ma de ajudar o povo vizinho a enfrentar 
as dificuldades resultantes da inflação alta 

que a todos nos assoberba, decidiu, entre muitos 
apoios, o fim da cobrança do IVA sobre alimentos 
considerados de primeira necessidade, nomeada-
mente o pão, leite, queijo, ovos, fruta, legumes, ba-
tatas e cereais. Com todos os preços a subir do lado 
de cá da fronteira, um dia destes vamos fazer fila 
para ir a Espanha abastecer de gasolina...mas tam-
bém comprar bens indispensáveis à nossa mesa. 
Para além, pois claro, dos ‘tradicionais’ caramelos...

6Lula da Silva, cuja eleição foi, apenas por-
que derrotou Jair Bolsonaro, uma bênção 
para a civilização, começou verdadeira-

mente mal o ato de investidura como Presidente 
da República Federativa do Brasil quando, a título 
privado embora (também já haverá uma ‘inter-
nacional’ dos acusados por corrupção?), convi-
dou o nosso antigo primeiro-ministro, o inefável 
José Sócrates. Valham-nos – e importa rejeitar os 
inadmissíveis desmandos dos apaniguados de 
Bolsonaro – os seus propósitos de transformação 
do Brasil num país grande, próspero, forte e jus-
to, tendo em vista o combate à pobreza e a pro-
teção ambiental, também as atenções com que 
quis distinguir o nosso Chefe de Estado, o mesmo 
Marcelo Rebelo de Sousa que ainda há pouco foi, 
nas mesmas terras de Vera Cruz, tão destratado 
pelo anterior presidente.

7O abandono da política zero Covid por Pe-
quim fica a marcar o insucesso de uma 
estratégia que se tornou social e financei-

ramente insustentável do ponto de vista interno, 
também um generalizado receio internacional 
pelo descontrolado aumento de doentes no im-
pério do meio que obriga ao impor de restrições 
ao movimento de cidadãos oriundos do país de Xi. 
Que, ‘orgulhosamente’, apesar das limitações das 
que produz, recusa a oferta de vacinas por parte 
da União Europeia.

8Kevin McCarthy, candidato do Partido 
Republicano, maioritário na Câmara dos 
Representantes, só foi eleito presidente 

daquela instância do Congresso dos EUA depois 
de persistentes quatro dias de trabalho e de quin-
ze votações. Os conservadores, cada vez mais ra-
dicais, foram condicionados por uma vintena de 
membros da sua ala extremista, a quem tiveram 
de pagar um alto preço na forma de concessões, 
de entre as quais o restabelecimento da regra que 
permite a qualquer membro da bancada pedir 
uma votação para expulsar o assim tão enfraque-
cido líder. Ao ponto a que chegou o ‘Velho Grande 
Partido’, como correm difíceis os dias da demo-
cracia norte americana...

9Quando a Rússia, a propósito da celebra-
ção do Natal ortodoxo, declara unilate-
ralmente um (obviamente logo quebra-

do) cessar fogo na bárbara invasão que impõe à 
Ucrânia, quando ambas as partes contentoras se 
envolvem em declarações propagandísticas so-
bre a existência de milhares de mortos em cada 
um lados, parece ter chegado o tempo de, por fim, 
as mães russas começarem a contestar a guerra 
que, apenas por insanos propósitos imperialistas 
de um tresloucado, mata os seus filhos em terra 
estrangeira. Como aconteceu, agora – releve-se a 
coragem em fazê-lo naquele despótico país –, na 
importante cidade de Samara. k
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Oque podemos aprender com a parábola 
do trigo e do joio? E qual a relação com a 
atualidade dos nossos dias?

Há muita sabedoria contida nas parábolas da 
Bíblia. A parábola do trigo e do joio está regis-
tada em Mt 13.24-30. 36-43. Nessa parábola Je-
sus conta a história de um homem que semeou 
boas sementes de trigo no seu campo. Ao mes-
mo tempo um inimigo semeou sementes ruins, 
de joio, no meio das sementes de trigo. Os em-
pregados daquele homem surpreenderam-se ao 
perceber que havia crescido joio no meio do tri-
go. O instinto daqueles empregados agricultores 
dizia que eles deveriam arrancar essa erva da-
ninha do meio do trigo para que este crescesse 
melhor. Porém, o dono da plantação proibiu-os 
de fazer isso, já que o joio é muito parecido com o 
trigo e eles poderiam, por engano, arrancar boas 
plantas junto com as ruins. Assim, a orientação 
do dono da plantação era que deixassem crescer 
os dois até que na hora da colheita pudessem 
identificá-los plenamente e, assim, arrancá-los.

No mundo existem boas sementes plantadas 
por Deus. Jesus identifica as boas sementes plan-
tadas no campo como os “filhos do reino”. Isso 
significa que o agricultor e dono do campo, Jesus, 
espalha boas semente nesse grande campo cha-
mado mundo. Mesmo que atualmente não con-
sigamos ver tantas boas sementes crescendo, e 
sejamos até pessimistas com relação à atuação 
do bem, as boas sementes estão lá, pois foram 
plantadas por Jesus.

Não podemos ser ingénuos achando que den-
tro da nossa Igreja existe apenas trigo. Devemos 
ser prudentes sabendo que ele, o joio, existe e 
está também tentando crescer e tomar seu espa-

ço. Apesar de o joio ser parecido com o trigo, de-
vemos tal qual como os agricultores da parábola, 
sermos atentos para saber que existe certa quan-
tidade de joio crescendo junto com o trigo

O facto do dono da plantação não permitir que 
se arranque o joio logo quando é identificável 
mostra que ele não foi surpreendido pelo inimigo. 
O dono da plantação, Deus, tem controle absoluto 
e orienta seus empregados a como agir da melhor 
forma com relação ao joio em meio ao trigo. De-
vemos ouvir a voz do dono para agirmos com sa-
bedoria diante da esperteza do inimigo. No final 
das contas o dono da plantação já tem planeado o 
que fará com esse joio e com o trigo que plantou.

Nos dias que correm e com as notícias que nos 
chegam a todas as horas sobre a guerra entre po-
vos, a corrupção, a falta de ética nos negócios, na 
política e na vida quotidiana, certamente mui-
tos de nós já nos sentimos frustrados ou angus-
tiados por haver tanta maldade no mundo? Por 
que o Senhor simplesmente não elimina o mal 
ao nosso redor? Por que eu deveria escolher fa-
zer as coisas certas quando algumas pessoas ao 
meu redor não parecem sofrer consequências 
negativas por suas escolhas erradas? Jesus deixa 
claro que haverá punição tanto ao inimigo que 
semeou sementes ruins, quanto para as semen-
tes ruins que procuraram atrapalhar a plantação 
de Deus. Essa punição é indicada como o justo 
juízo de Deus, que sabe identificar joio e trigo 
precisamente, e sabe exatamente o que deve 
queimar e o que deve preservar. Essa separação 
será feita em momento oportuno pelo dono da 
plantação. 

E quanto a nós? O que podemos aprender com 
esta parábola? k

O Trigo e o Joio

POLÍTICA & SOCIEDADE LILIANA PIMENTEL
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VATICANO

OVaticano deu a conhecer na última ter-
ça-feira a mensagem do Santo Padre 
para o 31º Dia Mundial do Doente (11 de 

fevereiro de 2023), sob o tema: “«Trata bem dele!» 
A compaixão como exercício sinodal de cura”.

A Mensagem evoca a encíclica Fratelli tutti e 
retoma a parábola do Bom Samaritano. Fran-
cisco reconhece que “cada doença [se] realiza 
numa «cultura» por entre as suas contradições”, 
mas vindo ao caso do roubado e ferido da pará-

bola, enfatiza que “o que importa aqui é reconhe-
cer a condição de solidão, de abandono. Trata-se 
duma atrocidade que pode ser superada antes de 
qualquer outra injustiça, porque para a eliminar 
– como conta a parábola – basta um momento 
de atenção, o movimento interior da compaixão. 
Dois transeuntes, considerados religiosos, veem 
o ferido e não param. Mas o terceiro, um samari-
tano, alguém que é objeto de desprezo, deixa-se 
mover pela compaixão e cuida daquele estranho 
na estrada, tratando-o como irmão. Procedendo 
assim, sem pensar sequer, muda as coisas, gera 
um mundo mais fraterno”.

“«Trata bem dele!» (Lc 10, 35): é a recomenda-
ção do samaritano ao estalajadeiro. Mas Jesus 
repete-a igualmente a cada um de nós na exor-
tação conclusiva: «Vai e faz tu também o mesmo». 
Como evidenciei na encíclica Fratelli tutti, «a pa-
rábola mostra-nos as iniciativas com que se pode 
refazer uma comunidade a partir de homens e 
mulheres que assumem como própria a fragili-
dade dos outros, não deixam constituir-se uma 
sociedade de exclusão, mas fazem-se próximos, 
levantam e reabilitam o caído, para que o bem 
seja comum» (nº 67). Efetivamente «fomos cria-
dos para a plenitude que só se alcança no amor. 
Viver indiferentes à dor não é uma opção possí-
vel» (nº 68) – repete agora Francisco, na sua Men-
sagem para este Dia Mundial do Doente. k

DIA MUNDIAL DO DOENTE

«Trata bem dele!» A compaixão 
como exercício sinodal de cura

© Vatican Media
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No dia 9 de janeiro, o Papa Francisco re-
cebeu o corpo diplomático acreditado 
junto da Santa Sé para felicitações de 

Ano Novo. Como acontece tradicionalmente, o 
Papa fez uma resenha da evolução da diploma-
cia da Santa Sé no último ano e fez também uma 
leitura global do mundo, marcado pela “III Guerra 
Mundial aos Pedaços” que a invasão da Ucrânia 
veio agravar.

Face a esta leitura, Francisco constatou a ne-
cessidade de “reatar os fios da paz”, interrogan-
do-se “por onde começar?”, para logo avançar 
com a sua proposta: “para esboçar uma resposta, 
quero retomar convosco alguns elementos da Pa-
cem in terris, texto que se mantém extremamen-
te atual apesar de se ter alterado grande parte do 
contexto internacional. Para São João XXIII, a paz 
é possível à luz de quatro bens fundamentais: a 
verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. 
Tais são as colunas angulares que sustentam as 
relações quer entre os indivíduos quer entre as 
comunidades políticas” (PT 47). As referidas di-
mensões – lembrou o Santo Padre – “entrelaçam-
se à volta da premissa fundamental de que «cada 
ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de 
inteligência e vontade livre. Por essa razão, possui 
em si mesmo direitos e deveres, que emanam di-
reta e simultaneamente da sua própria natureza. 
Trata-se, por conseguinte, de direitos e deveres 
universais, invioláveis, inalienáveis» (PT 5)”.

O Papa Francisco depois refletiu com os embai-
xadores longamente cada uma destas “colunas 
angulares” ou “bens fundamentais” da constru-
ção da paz. Em relação ao binómio paz e verdade, 
Francisco acentuou particularmente a defesa da 
vida, constatando, contudo, que “infelizmente, 

parece aumentar cada vez mais o «medo» da vida, 
que se traduz, em muitos lugares, no temor do fu-
turo e na indisponibilidade para formar família e 
trazer filhos ao mundo”. Como antídoto contra o 
medo, Francisco apresentou a educação e a liber-
dade religiosa.

Quanto ao binómio paz e justiça, para o Papa 
“construir a paz requer a busca da justiça”, o que 
implica, no momento presente, “criar oportuni-
dades para que todos possam dialogar”, contra 
“derivas” de “totalitarismos ideológicos” ou “colo-
nizações ideológicas”. Por outras palavras, “é ne-
cessário voltar ao diálogo, à escuta recíproca e à 
negociação, promovendo responsabilidades par-
tilhadas e a cooperação na busca do bem comum”.

Em relação à paz na solidariedade, Francisco 
destacou “três âmbitos”: as migrações; a econo-
mia e o trabalho; e o cuidado da nossa casa co-
mum. Relativamente às migrações, afirmou ser 
“urgente, na Europa, reforçar o quadro legislativo, 
através da aprovação do Novo Pacto sobre Migra-
ção e Asilo, para que se possam implementar po-
líticas adequadas para acolher, acompanhar, pro-
mover e integrar os migrantes”.  Sobre o trabalho 
referiu que “é preciso voltar a dar dignidade à em-
presa e ao trabalho”. Já sobre a ecologia, enunciou 
sobretudo alguns efeitos atuais das alterações 
climáticas. 

Por último, considerando a paz na liberdade, 
o Papa mostrou-se bastante preocupado com “o 
enfraquecimento, em muitas partes do mundo, 
da democracia e da possibilidade de liberdade 
que ela consente, mesmo com todos os limites 
dum sistema humano”, na evidência de que “é 
sempre preciso superar as lógicas parciais e tra-
balhar pela construção do bem comum”. k

COM O CORPO DIPLOMÁTICO

Papa reevoca os valores propostos 
por João XXIII: verdade, justiça, 
solidariedade e liberdadeV
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“Dedicação agradecida, dedicação 
orante e dedicação sustentada pela 
consolação do Espírito” foram as ca-

raterísticas sublinhadas em Bento XVI que o Papa 
Francisco trouxe para a homilia da missa de exé-
quias do Papa emérito, no dia 5 de janeiro. Repro-
duzimos essa parte da homilia.

“Dedicação agradecida, feita de serviço ao Se-
nhor e ao seu Povo que nasce da certeza de se ter 
recebido um dom totalmente gratuito. «Perten-
ces a eles; pertences-Me a Mim» sussurra o Se-
nhor. «Tu estás sob a proteção das minhas mãos, 
sob a proteção do meu coração. (…) Permanece 
no espaço das minhas mãos e dá-Me as tuas» [2]. 
Trata-se da condescendência de Deus e da sua 
proximidade, capaz de Se colocar nas mãos frá-
geis dos seus discípulos para poderem alimentar 
o seu povo, dizendo com Ele tomai e comei; tomai 
e bebei! Isto é o meu corpo oferecido por vós (cf. 
Lc 22, 19). A synkatabasis total de Deus.

Dedicação orante, que se plasma e aperfeiçoa si-
lenciosamente por entre as encruzilhadas e con-
tradições, que o pastor deve enfrentar (cf. 1 Ped 1, 
6-7), e o esperançado convite a apascentar o reba-
nho (cf. Jo 21, 17). Como o Mestre, carrega sobre os 
ombros a canseira da intercessão e o desgaste da 
unção pelo seu povo, especialmente onde a bon-
dade é contrastada e os irmãos veem ameaçada 
a sua dignidade (cf. Heb 5, 7-9). Neste encontro 
de intercessão, o Senhor vai gerando a mansidão 
capaz de compreender, acolher, esperar e apos-
tar para além das incompreensões que isso pos-
sa suscitar. Fecundidade invisível e incontrolável, 
que nasce de saber em que mãos temos posta a 
nossa confiança (cf. 2 Tm 1, 12). Confiança orante 
e adoradora, capaz de moldar as ações do pastor 
e adaptar o seu coração e as suas decisões aos 
tempos de Deus (cf. Jo 21, 18) «Apascentar signifi-
ca amar, e amar quer dizer também estar prontos 

para sofrer. Amar significa dar às ovelhas o ver-
dadeiro bem, o alimento da verdade de Deus, da 
palavra de Deus, o alimento da sua presença».

E também dedicação sustentada pela consola-
ção do Espírito, que sempre o precede na missão e 
transparece na paixão de comunicar a beleza e a 
alegria do Evangelho (cf. Francisco, Exort. ap. Gau-
dete et exsultate, 57), no testemunho fecundo da-
queles que, como Maria, permanecem de muitos 
modos ao pé da cruz, naquela paz dolorosa mas 
robusta que não agride nem escraviza; e na espe-
rança obstinada mas paciente de que o Senhor há 
de cumprir a promessa feita aos nossos pais e à 
sua descendência para sempre (cf. Lc 1, 54-55)”. k

MISSA EXEQUIAL DE BENTO XVI

“Dedicação agradecida, dedicação 
orante e dedicação sustentada 
pela consolação do Espírito”

© Vatican Media
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As exéquias de Bento XVI foram também 
um momento de avivamento da unida-
de dos cristãos, com muitas Igrejas, Co-

munidades e organizações cristãs a fazerem-se 
representar e a mandarem mensagens de condo-
lências. Entre elas:

Os patriarcados ortodoxos da Calcedónia, de 
Itália, de Alexandria e toda a África, do Botswana, 
de Moscovo, da Sérvia, da Roménia, da Bulgária, 
do Chipre, da Grécia, da América e da Macedó-
nia do Norte. Das Igrejas Ortodoxas Orientais: 
Patriarcado Copta, Igreja Apostólica da Arménia 
com sede em Etchmiadzin, da Igreja Apostólica da 
Arménia com sede na Cecília, da Igreja Ortodoxa 
Siríaca Malankara e da Igreja Siríaca do Oriente. 
Das Igrejas e Comunidades Eclesiais Ocidentais: 
da Comunidade Anglicana, da Conferência In-
ternacional Vetero-Católica, do Conselho Meto-
dista Mundial, da Paróquia Luterana de Roma, da 
Aliança Evangélica Mundial, do Exército de Salva-
ção e da Comunhão Mundial das Igrejas Reforma-
das. De organizações internacionais cristãs: do 

Conselho Ecuménico das Igrejas e da Young Men 
Christian Association (YMCA) de Itália.

As mensagens de condolências não são unâni-
mes na avaliação do pontificado de Bento XVI em 
relação à caminhada ecuménica, mas mesmo as 
mais críticas, como a da Comunhão Mundial das 
Igrejas Reformadas, abrem caminhos de con-
tinuidade nesta caminhada: “Mesmo tendo em 
conta, realisticamente, que os entendimentos 
reformado e católico da Igreja não serão recon-
ciliáveis num futuro próximo, o nosso compro-
misso para com a unidade ecuménica leva-nos 
a dizer que a unidade que  já descobrimos no 
diálogo teológico e no testemunho partilhado 
guia-nos no sentido de uma visão comum”. Já 
o Patriarca Bartolomeu I, da Igreja Ortodoxa de 
Alexandria, recorda a visita de Bento XVI, em 
2006, ao “Centro Sagrado de Phanar” e o carinho 
com que as delegações ortodoxas sempre foram 
recebidas por Bento XVI no Vaticano.

O comum das mensagens realça o grande saber 
teológico de Bento XVI e o seu gesto de resignação. k

OPapa Francisco recebeu, no dia 6 de ja-
neiro, o cardeal Joseph Zen, bispo emé-
rito de Hong Kong. O encontro reveste-

se de particular significado, porque o cardeal Zen 
tem o seu passaporte confiscado pelas autorida-
des chinesas depois de ter sido preso em maio de 
2021, por ter defendido a democracia, havendo 
quem tenha vindo a criticar a diplomacia da San-
ta Sé relativamente a este caso. As autoridades 

chinesas devolveram temporariamente o passa-
porte ao cardeal Zen (até ao dia 7 de janeiro), para 
ele poder participar nas celebrações exequiais de 
Bento XVI. Segundo o seu testemunho à revista 
America, o encontro privado com Francisco foi 
maravilhoso: “foi maravilhoso, o Papa Francisco 
foi caloroso”. Para aquela revista, o “vínculo de 
amizade e fé” entre Zen e Francisco é “mais pro-
fundo do que alguns pensam”. k

CONDOLÊNCIAS NA MORTE DE BENTO XVI

Exéquias do Papa Emérito tiveram a 
presença de muitas Igrejas cristãs

“VÍNCULO DE AMIZADE E DE FÉ”

O Papa Francisco esteve 
com o Cardeal Zen
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AGENDA

12
JAN. REUNIÕES DE CLERO

Arciprestado de Cantanhede
Reunião do clero do arciprestado de Cantanhede, ainda hoje, em 
Febres, às 10h30, presidida pelo Arcipreste, Pe. João Pedro.

12
JAN. REUNIÕES DE CLERO

Arciprestado do Baixo Mondego
Reunião do clero do arciprestado do Baixo Mondego, em Montemor-o-Velho,  
ainda hoje, às 10h, presidida pelo Arcipreste, Pe. José Cunha.

13
JAN. COMISSÃO DIOCESANA JUSTIÇA E PAZ

Colóquio “Pobreza em Portugal” é já amanhã
Sob o título “Pobreza em Portugal – Reflexões do 
primeiro quartil do séc. XXI”, a Comissão Diocesana 
Justiça e Paz, em parceria com a Coimbra Business 
School e a ACEGE, promove já amanhã, dia 13 
de janeiro, às 17h30, no Auditório Marques de 
Almeida (Coimbra Business School/ISCAC) um 
Colóquio com a participação de Carlos Farinha 
Rodrigues e Jardim Moreira. Entrada livre.
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14
JAN. PASTORAL DA CARIDADE

Loja Solidária Reuse
Em colaboração da Associação Crowd Helpers, a Conferência Vicentina de 
Ceira inaugura a Loja Solidária REUSE no dia 14 de janeiro, pelas 15h.

15
JAN. JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Inscrições para as famílias e voluntários
O COD Coimbra vai lançar oficialmente, no dia 15 de janeiro, às 15h, na 
praça central do Alma Shopping, Coimbra, as inscrições para as famílias e 
voluntários que irão acolher os jovens durante os Dias nas Dioceses.

17e18
JAN. JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

Liturgia – lugar de encontro com Cristo
Nos dias 17 e 18 de janeiro, no Seminário Maior de Coimbra, sob o tema 
“Liturgia - lugar de encontro com Cristo”, tendo como referência a 
Carta Apostólica Desiderio desideravi. Inscrições a decorrer.

19
JAN. ARCIPRESTADO DA FIGUEIRA DA FOZ

Reunião de Clero
Às 11h, no dia 19 de janeiro, no Seminário Menor da Imaculada Conceição, reunião de todo 
o clero do arciprestado da Figueira da Foz, presidida pelo Arcipreste, Pe. Paulo Silvestre.

19
JAN. SECRETARIADO DIOCESANO DA CATEQUESE

Formação Ser Catequista
O Secretariado Diocesano da Evangelização e Catequese promove no dia 19 de janeiro, às 21h, 
o sexto Encontro de Formação para Catequistas, do projeto de formação “SER CATEQUISTA”.

21
JAN.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

SALÁRIOS JUSTOS PARA SUPERAR A POBREZA

Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz
A Comissão Nacional Justiça e Paz – em parceria com a Cáritas Portuguesa, LOC-
MTC, JOC, ACEGE, ACR e o Metanoia – realiza em Lisboa, no dia 21 de janeiro, a sua 
Conferência Anual, sobre a temática dos “salários justos como instrumento para 
superar a pobreza – trabalhadores e empresários cristãos em diálogo”. Pode participar 
também virtualmente, inscrevendo-se em https://forms.gle/gffxtvmSaVaQ8Yj46.
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9a12
FEV. PASTORAL JUVENIL

Convívio Fraterno
O próximo Convívio Fraterno diocesano vai decorrer de 9 a 12 de fevereiro, 
na casa do Instituto Secular Missionário Servas do Apostolado, no Almegue, 
Coimbra. As inscrições estão já a decorrer nas redes sociais do movimento.

28e29
JAN.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

ESCUTISMO

«Lugares da afetividade e da sexualidade na configuração da identidade pessoal»
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) está a desenvolver, desde outubro de 2020, um 
Projeto a que deu o nome “Entre Linhas: A sexualidade humana: entre a natureza, a 
cultura e a liberdade”.  No contexto deste projeto, com diversas parcerias, realiza em 
Coimbra (no Auditório da Escola Superior Agrária) o simpósio «Lugares da afetividade e 
da sexualidade na configuração da identidade pessoal», nos dias 28 e 29 de janeiro.  “O 
objetivo é capacitar os seus dirigentes para pensarem e agirem, no contexto da educação, 
sobre a afetividade e sexualidade humanas, num trabalho cada vez mais consciente e 
profundo de transformação social e aprofundamento da fé cristã entre os jovens”.

2a4
FEV. “A CAMINHO DE UMA PASTORAL LAUDATO SI”

Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo
Evento decorre na Diocese de Coimbra (Seminário Maior), de 2 a 4 de 
fevereiro, e conta com a presença, entre outros peritos, do Prefeito para 
o Dicastério da Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella.

18e25
JAN.

IGREJA UNIVERSAL

APRENDEI A FAZER O BEM, PROCURAI A JUSTIÇA (ISAÍAS 1,7)

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos decorre entre 18 e 25 de janeiro
Com material preparado e publicado em conjunto pelo Dicastério para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos e pela Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas.
“O período tradicional, no hemisfério norte, para a Semana de Oração 
pela Unidade dos Cristãos vai de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram 
propostas em 1908 por Paul Watson porque cobriam os dias entre as festas 
de São Pedro e São Paulo, tendo, portanto, um valor simbólico”.

22
JAN. EM PEDRÓGÃO GRANDE

“Há pressa no ar” no dia 22 de janeiro
A Tournée “Há Pressa no Ar”, do Coro COD Coimbra, regressa aos palcos já no dia 22 de 
janeiro, na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, pelas 17h. A organização é 
do COD Coimbra, COT S. João Paulo II, COT F.A.Z. + e COT Peregrinos do Zêzere com o 
alto patrocínio do Município de Pedrógão Grande. Bilhetes brevemente disponíveis!
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IGREJA VIVA

coimbra 
urbana

São José e São 
João Batista

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos

A Semana de Oração pela Uni-
dade dos Cristãos deste ano, 
que decorre de 18 a 25 de janei-
ro, foi preparada por cristãos 
do Estado do Minesota, USA 
com o tema:
“Aprendei a fazer o bem, pro-
curai o que é justo.” Isaías, 1:17
Esta semana decorre sempre 

nos 8 dias que antecedem a 
festa da conversão de São Pau-
lo, que se celebra no dia 25 de 
janeiro. Na Zona Centro as Ce-
lebrações terão, como sempre, 
um cariz solidário: serão le-
vantadas ofertas para comprar 
geradores e roupa térmica 
para ajudar os nossos irmãos 
da Ucrânia. Vamos fazer o bem 
e procurar o que é justo.

Pax Vera – Recital de 
Canto Gregoriano 
e Polifonia

Realizou-se no Domingo da 
Epifania, na Igreja de São José, 
o concerto conjunto de Reis da 
Capela Gregoriana Psalterium 
e as Vox Aetherea.
Embora não sendo grupos pa-
roquiais, são dois coros que 
estão sediados na Igreja de S. 
José e quiseram assim iniciar 
as suas atividades de 2023 re-
tribuindo o acolhimento que 
têm tido por parte paróquia.

Na ocasião, apadrinharam ain-
da o lançamento do Ophiusa 
– ensamble de vozes femini-
nas – que se estrearam parti-
cipando também no programa 
apresentado.

Almoço de Reis 
com casa cheia

A comunidade paroquial de 
São João Baptista tem um es-
pecial prazer em receber e es-
tar ao serviço – e isso é bom, é 
muito bom! E é graça de Deus, 
porque parte do sentir-se ir-
mãos está mesmo nisso: servir 
em conjunto, mesmo que no 
dia seguinte seja dia de tra-
balho e haja necessidade de 
descansar.
Tanto quanto se sabe, ainda há 
poucos dias se punha a hipó-
tese de cancelar o evento, por 
falta de inscrições. E no fim, 
para nossa grande alegria, fru-
to do trabalho de muitos e por 
graça de Deus, “a casa encheu” 

«Alicerçados em Cristo, formamos comunidades 
de discípulos para o anúncio do Evangelho»
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e pudemos ser comunidade 
que serve e acolhe.
Em algumas breves palavras 
que o Pe Jorge dirigiu aos pre-
sentes, anunciou que a conta da 
construção está muito próxima 
dos 500.000€ e que o arranque 
das obras está iminente… o que 
provocou algumas risadas na 
sala… queremos todos acredi-
tar que sim: Deus queira que 
sim, que as obras estejam para 
breve. Se assim não for, pelo 
menos o leitão que comemos 
ao almoço e o convívio fraterno 
já valeram o esforço!
Dado que sobrou bastante lei-
tão, está a organizar-se para 
breve uma feijoada de leitão: a 
seu tempo daremos conta dela.

Encenação dos episódios 
da natividade

Foi no sábado, dia 7 de janeiro, 
na véspera do encerramento 
do tempo do Natal, que o grupo 
de jovens da paróquia promo-
veu um serão diferente.
Ao ritmo de um narrador, um 
coro e os jovens atores deram 
vida às cenas que precederam 
e envolveram o nascimento do 
Salvador.

Missa animada pela 
Comunidade Brasileira
A missa vespertina (sábado) 
das 19h00 em São José, na 3ª 
semana de cada mês, é anima-
da pela comunidade brasileira 

a viver na nossa cidade.

Quem quiser participar no 
coro ou de qualquer outra for-
ma, deverá contactar a secre-
taria da paróquia (ver secção 
contactos) e pedir para falar 
com a Luciene.

Percurso de Formação 
de Discípulos
A partir de 9 de fevereiro e sob 
a orientação do Pe Jorge, terá 
início um novo percurso na 
nossa Unidade Pastoral.
Este percurso, limitado a 30 
participantes, será semanal e 
decorrerá à quinta-feira, das 
21h30 às 23h00 em São José 
– poderá desembocar na cele-
bração de alguns sacramentos 
como a primeira comunhão, o 
crisma, o matrimónio ou até 
abrir caminho para o discerni-
mento vocacional.

Percurso de Vida Nova 
no Espírito Santo

Propomos na nossa Unidade 
Pastoral, a partir de 14 de ja-
neiro, este percurso: uma ca-
minhada de 7 semanas que 
proporcionam a tomada de 
consciência das verdades do 

catolicismo, centradas no Pai, 
Filho, Espírito Santo – e tam-
bém em Maria – e que culmi-
nam com um pedido da co-
munidade para que o Espírito 
Santo venha como em Pen-
tecostes ao coração dos fiéis 
participantes e infunda neles 
uma vida nova sob o senhorio 
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta é uma caminhada de con-
versão, uma aceitação de Jesus 
Cristo como Senhor da vida, 
para que, em docilidade ao Es-
pírito Santo, passe a ser uma 
vida plena de carismas, para 
dar testemunho da Verdade, 
assente no Amor de Deus vivo.
Não sendo um sacramento, a 
efusão ou batismo no Espírito 
é uma renovação das promes-
sas do batismo, um reavivar 
dos dons e carismas que foram 
recebidos nesse dia e que po-
dem estar adormecidos.
Assim, este percurso ajuda a 
desembrulhar o presente que 
Deus colocou na pessoa no dia 
do seu batismo.
Inscrição: https://bit.ly/
vida-nova-no-espirito

Curso para casais 
inicia no final de 
janeiro de 2023

O Curso para Casais é um per-
curso de sete sessões, pensadas 
para ajudar os casais a investir 
na sua relação e a construir um 
casamento sólido. As sessões 
são compostas por um jan-
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tar em casal, exposição de um 
tema e um tempo de exercícios 
de comunicação em casal.
Destina-se a qualquer casal 
que queira construir uma re-
lação duradoura, sejam ou não 
casados, sejam católicos ou 
não. Trata-se de dedicar tempo 
verdadeiro ao outro e aprovei-
tar para namorar um pouco.
Local: Salão Paroquial 
Igreja de São José
Horário: Sábados das 
20h00 às 22:30h.
Data de inicio 28/01/2023
TEMAS
28/01 - Estabelecer 
bases sólidas;
2 - A arte da comunicação;
3 – A resolução dos conflitos;
4 – O poder do perdão;
5 – O impacto da Família 
– Passado e Presente;
6 – Uma sexualidade 
verdadeira;
7 – O amor em ação;
O curso tem um custo de 20€ 
por casal (Manual do Partici-
pante: 1 livro por cada pessoa) 
e uma contribuição monetária 
( não obrigatória) pelo jantar.

Percurso Alpha arranca 
em Fevereiro 2023

No dia 24 de fevereiro será o 
jantar de apresentação: será 
acolhido à entrada e convida-
do a ocupar uma mesa com os 
seus conhecidos (quem o con-
vidou ou as pessoas que trou-
xer consigo). Depois do jantar, 

veremos em conjunto um pe-
queno vídeo de 20 minutos a 
que se seguirá a sobremesa 
(chá, café e bolos).
Cada sessão do percurso Alpha 
começa com um jantar bem 
servido e em ambiente fami-
liar a que se segue uma curta 
exposição que visa provocar 
um tempo de discussão aberto 
e livre: jantar + exposição + dis-
cussão + sobremesa. O Alpha 
consiste em 10 jantares deste 
tipo e a proposta de um fim de 
semana pelo meio.
A participação é sempre livre 
e sem compromisso. Divulga-
mos sempre as despesas que 
tivemos com o jantar (abai-
xo dos 10€/pessoa) e cada um 
é livre de participar nessas 
despesas segundo as suas 
possibilidades.
São José – inscrições 
para 24 fevereiro 2023: 
https://bit.ly/alphasj
Em alternativa, ligue (ou 
envie SMS) ao Nelson Mateus: 
964 327 807 (ou pelo email 
alpha.sao.jose@gmail.com )
São João Baptista – inscrições 
para 24 fevereiro 2023: 
https://bit.ly/alphasjb
Em alternativa, ligue (ou 
envie SMS) à Vera Gomes: 
933 330 263 (ou pelo 
email saojoaobaptista.
alpha@gmail.com )

Questionário para 
ouvir o Povo de Deus
Caminhar juntos (“sinodalida-
de”) deve ser o estilo da Igreja 
Católica, como era nos seus 
inícios, há 2000 anos. Para re-
tomar esta “forma de estar e 
de atuar”, precisamos de con-
tinuar a ouvir as pessoas, mes-
mo as que nem são batizadas, 

as que andam afastadas ou 
as que nem sempre acolhem 
facilmente as determinações 
do Magistério da Igreja. É nes-
te sentido que a sua opinião é 
muito importante, qualquer 
que seja a sua posição e atitude 
perante Deus e a Igreja.

Em cada área temática, das 10 
propostas pelo Papa, há afir-
mações que devem ser avalia-
das por escala linear: 1 (discordo 
totalmente); 2 (tendencialmen-
te discordo); 3 (nem concordo 
nem discordo); 4 (tendencial-
mente concordo); 5 (concordo 
plenamente). Se não tiver opi-
nião, porque a frase não lhe diz 
nada, responda 0 (zero).
Tão ou mais importante do que 
este leque de afirmações, é a 
última questão de cada área 
temática. Por favor, mesmo 
que ande afastado, não deixe 
de sugerir propostas de mu-
dança. Creia que a sua opinião 
é muito importante.
No final há um breve inquérito 
para mais facilmente conhe-
cermos as pessoas que res-
pondem a este questionário.
A Unidade Pastoral de S. José e 
de S. João Baptista agradece a 
sua colaboração. E também lhe 
pede que partilhe este ques-
tionário com outras pessoas 
que fazem parte da sua lista de 
contactos.
Responda ao questionário 
em https://tinyurl.com/
quest-sinodal
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Percurso Nicodemos 
arrancou a 5 de janeiro
A catequese de adultos na Uni-
dade pastoral é feita em três 
percursos diferentes, cada um 
deles de um ano pastoral.
Completámos em 2021 o per-
curso S. José e, em fevereiro 
2022, arrancámos com o per-
curso Timóteo.

Os percursos são autónomos. 
Quer dizer que os que fizeram 
o percurso de S. José podem 
ou não ter continuado com o 
percurso Timóteo, tal como 
agora terão a hipótese de con-
tinuar com o percurso Nico-
demos. Ou, então, poderão 
agora iniciar com o percurso 
Nicodemos e, depois, no ano 
que vem, decidir se querem ou 
não iniciar o percurso São José 
e, no ano seguinte, o percurso 
Timóteo.
Este percurso ajuda a crescer 
na fé num clima de diálogo, 
convívio e partilha e terá lu-
gar todas as quintas feiras, das 
21h30 às 23h00, por Zoom.
Inscrições: https://forms.gle/
CjmJmencuczLwags5

Festa da Epifania
No domingo 8 de janeiro fomos 
convidados pela Catequese 
de Infância a celebrar a Festa 
da Epifania, na Eucaristia das 
10h30 e num almoço partilha-
do no salão paroquial. Esta festa 
contou com os rapazes da Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo. 

Assim como Jesus, todos nós 
temos uma missão, uma mis-
são de Amor e de entrega ao 
próximo.

Ontem, crianças/jovens, pais 
e catequistas, mais uma vez 
percebemos que um pequeno 
gesto, uma doação do nosso 
tempo, pode fazer muita dife-
rença a quem tanto precisa.

Mais do que a entrega de ali-
mentos da campanha solidá-
ria do Advento, partilhamos 
em comunidade uma refei-
ção com as crianças/jovens da 
Casa do Gaiato, do nosso que-
rido Padre-Pai Américo, e que 
como sempre nos presentea-
ram com uma bela apresen-
tação, desta vez do coro de jo-
vens da Casa do Gaiato.
Creio que todos precisávamos 
deste momento, de partilha, 
amor e comunhão, pois na cor-
rida do nosso dia a dia, o nosso 
olhar muitas vezes não pousa 
no essencial… é preciso parar e 
prestar atenção ao mais impor-
tante da nossa vida… um sorri-
so, um olhar é uma mão amiga!

Adriana Simões, 
catequista do 6.º ano

nordeste

Oliveira do 
hospital 

bobadela, ervedal da beira,
lagares da beira, lagos da beira,  

lajeosa, meruge, oliveira do 
hospital, s. paio de gramaços, 

seixo da beira, travanca de lagos

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

“A Voz da Alegria” 

Iniciámos um programa sena-
nal na Rádio Boa Nova, todas 
as sextas-feiras às 17h30 para 
tornar o início do fim de sema-
na de todos os ouvintes mais 
leve e feliz!
Os impulsionadores deste pro-
grama são:
Sr. Padre António Loureiro,  
Maria José Freixinho – Presi-
dente da Associação S. João 
Paulo II e Catequista da  paró-
quia de Oliveira do Hospital, 
Cátia Lopes e Catarina Lourei-
ro - Catequistas e Marta Vieira 
- Catequista e representante 
do COT J`OliTá.
O que prometem a todos os ou-
vintes são 30 minutos de vozes 
alegres, de histórias com final 
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feliz, de momentos bons que 
querem partilhar com todos. 

Esperança, Encontro, Partilha, 
Sorrisos e Emoção são as pa-
lavras que definem este novo 
programa da Rádio Boa Nova. 
Recentemente foi para o ar um 
programa especial de Natal. 
Foi um programa alegre, cheio 
de surpresas, daquelas que  
enchem e aquecem os nossos 
corações !
Contámos com a participação 
de quatro catequizandos do 
2.ano que partilharam as suas 
vivências de Natal. 

Solenidade da Epifania 
«Ao ver a estrela, sentiram 
grande alegria…»

Os três Reis Magos represen-
tam o conjunto dos povos da 
Terra. A viagem teve algumas 
peripécias, mas, finalmente, 
encontram o Menino Jesus 
com Maria e José. Adoram-no e 
ofereceram-lhe presentes es-
peciais e simbólicos: ouro (sig-
nifica que Jesus é o verdadeiro 
Rei), incenso (reconhecem Je-
sus como Filho de Deus, pois 

este produto só se oferece às 
divindades) e mirra (indicando 
que aquele Rei Divino também 
é plenamente humano). 
Eles testemunharam o amor 
de Deus à humanidade e acei-
taram Jesus como Senhor e luz 
das nações. Por isso, eles assu-
miram a missão de partilhar, 
com alegria e audácia, essa 
boa notícia com as pessoas de 
todos os cantos do planeta.
Na Eucaristia Vespertina e Eu-
caristia Dominical, os catequi-
zandos do 1.º ano da Paróquia 
de Oliveira do Hospital quise-
ram também oferecer ao Me-
nino Jesus um presente: o seu 
coração com o compromisso 
que somos missão e devemos, 
cada dia, testemunhar Jesus, a 
luz que ilumina as nossas vidas.

Sê LUZ!!!

Desejos que, neste novo ano, 
todos possam iluminar a sua 
vida com a luz da ALEGRIA, do 
AMOR e da PAZ!
O grupo de adolescentes da 
catequese do 7. ano ofereceu 
desejos de Bom Ano a toda a 
comunidade, através de um 
Íman preparado com material 
reutilizado. 
Acende uma luz na tua vida, 
que brilhe e dance de alegria! 

Festa da Família 
A Unidade Pastoral de Oliveira 
do Hospital convida todas as 

famílias, especialmente os ca-
sais que se casaram em 2022 
ou que celebraram 5, 10, 15, 20, 
25, ...75 anos de matrimónio 
para a FESTA DA FAMÍLIA e 
Benção dos Jubilados a realizar 
no próximo dia 22 de janeiro, 
às 13h no salão da Obra D. Jose-
fina da Fonseca.

A Equipa da Pastoral Familiar 
conta com a vossa presença 
para juntos celebrarmos a ale-
gria do amor da família.
Inscrições até dia 15 janeiro.
Informações: 238 082255 - 962 
622 075 - 960 021 562

Jantar de Catequistas 
Unidade Pastoral de 
Oliveira do Hospital 

Iniciamos um ano que só pode 
ser muito especial para todos 
nós, para os nossos catequi-
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zandos e famílias porque já 
muito próximo temos no nos-
so país a JMJ Lisboa 2023. Que 
alegria e privilégio devemos 
sentir!

40 Catequistas de oito Paró-
quias da Unidade Pastoral de 
Oliveira do Hospital reuniram-
se num animado jantar onde 
se destacou a união e a parti-
lha entre todos. 

Momentos importantes que 
fortalecem a missão dos 
Catequistas. 

Espírito Santo,
Que, através do Sim de Maria,
Nos concedeste Jesus
Como presença do 
amor do Pai,
Faz que a estrela que guiou 
Os Reis Magos até Belém,
Ilumine também os 
nossos corações,
Para sermos luz da paz, 
da alegria e do amor, 
E testemunharmos a nossa fé,
Particularmente com as 
nossas crianças, adolescentes 
E as suas famílias
Amém

pombal

Louriçal e
Vinha da rainha

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Conselho de 
Agrupamento do CNE
Vai realizar-se no próximo 
dia 21 de janeiro, pelas 14h30, 
o Conselho do Agrupamento 
1244 do CNE (Louriçal), na sua 
sede, para apresentação, apro-
vação e orçamento das ativida-
des para o ano de 2023.

Eucaristia na Ribeira 
de Santo Amaro
No domingo, dia 15 de janeiro 
de 2023, pelas 15h00, vai cele-
brar-se a Eucaristia na cape-
la de Ribeira de Santo Amaro, 
paróquia do Louriçal. Após a 
celebração far-se-á o leilão de 
um ramo.

Tríduo de Reparação
Como é habitual, o Convento 
das Irmãs Clarissas, no Louri-
çal, realiza um Tríduo do De-
sagravo, dando continuidade 
à iniciativa de Madre Maria do 
Lado, que está na base da fun-
dação deste Mosteiro e das re-
ligiosas, com o carisma do SS.
mo Sacramento. Vai ter lugar 
na igreja respetiva, da próxima 
sexta-feira até domingo, dia 15 
de janeiro.

A visita dos reis 
na catequese de 
Vinha da Rainha

A catequese da paróquia de 
Vinha da Rainha levou a efei-
to a apresentação dos magos, 
na Eucaristia do domingo da 
Epifania. 

As crianças, com o apoio de 
catequistas e das famílias, re-
vestiram-se de trajes e de sím-
bolos, com os pais à imitação 
dos magos, e começaram por 
apresentar algumas canções; 
depois, incorporaram-se na 
procissão de entrada, para 
lembrar a caminhada dos ma-
gos, no seguimento da Luz de 
Belém, que ilumina os povos 
de toda a terra. 

Participaram igualmente nas 
leituras da Eucaristia e na 
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oração dos fiéis. Foi uma ce-
lebração cheia de ternura e de 
beleza. Que na verdade nos 
deixemos inundar pela Luz, 
que é Cristo, Salvador de todos 
os homens!

movimentos 
e serviços

Cáritas
Diocesana de Coimbra

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Escola do CATL de Soure 
galardoada com a 
bandeira ECO-ESCOLAS

O içar da bandeira na Escola 
EB 2, 3 de Soure foi o reconhe-
cimento solene da dedicação, 
do empenho, do esforço, da 
persistência e da perseveran-
ça da Equipa da Escola res-
ponsável pela candidatura a 
ECO-ESCOLAS 2021-2022. O 
Centro de Atividades de Tem-

pos Livres (CATL) 2º e 3º Ciclo 
Soure, equipamento da Cáritas 
Diocesana de Coimbra, contri-
buiu ativamente para este feito 
e, por isso, esteve como sem-
pre ao lado da Escola para, em 
conjunto, hastearam a bandei-
ra que conquistaram.

Para o evento, que decorreu no 
dia 14 de dezembro, no átrio da 
Escola, reuniu-se toda a comu-
nidade escolar. 

Houve discursos, agradeci-
mentos e um momento musi-
cal, diversos alunos entoaram 
uma música original, escrita 
e ensaiada pela professora de 
Educação Musical. Terminada 
a cerimónia, verificou-se uma 
sessão fotográfica com uma 
elogiada moldura, elaborada 
no CATL 2º e 3º Ciclo Soure.
Relembra-se que a referida 
equipa, constituída por repre-
sentantes do Pré-Escolar, do 1º 

Ciclo, do 2º Ciclo, do CATL, do 
Ensino Especial, do Órgão de 
Gestão do Agrupamento e do 
responsável pela Escola, iden-
tificou os problemas, salien-
tando a diminuta separação 
do lixo e os desperdícios de luz, 
água e resíduos e definiu es-
tratégias para os mitigar. 

Ao longo do ano letivo transato 
desenvolveu e participou em 
diversos projetos, destacan-
do-se “O Mar começa aqui!”, 
“Muros com vida!” (ambos de-
senvolvidos pela Câmara Mu-
nicipal de Soure), “Biodiversi-
dade! – Ao encontro dos rios” e 
“Hortas biológicas!”.

Neste novo ano, 
a missão continua… 

Até para a semana!
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