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ADiocese de Coimbra – a comunidade 
humana que habita todo este imen-
so espaço geográfico – prepara-se 

para receber de 26 a 31 de julho entre 15.000 a 
20.000 jovens que vêm participar nas Jornadas 
Mundiais da Juventude de Lisboa 2023 (de 1 a 6 
de agosto). Tendo como base o pedido feito para 
que cada família acolha pelo menos 2 jovens, e 
considerando que poderemos receber 20.000 
jovens, estaríamos a falar de 10.000 famílias de 
acolhimento, a quem é pedido dormida, peque-
no almoço (eventualmente alguma outra refei-
ção) e, se possível, ajuda nalguns transportes.

Pelo lado do voluntariado, os números tam-
bém apontam para uma grande necessidade de 
resposta: Não havendo, por exemplo, suficientes 
famílias de acolhimento, haverá sempre a pos-
sibilidade de recorrer a espaços amplos dispo-

nibilizados pelas autarquias, clubes desportivos, 
bombeiros… Mas para os preparar, manter a lim-
peza, cuidar da logística, fazer as refeições, são 
precisos voluntários. E também para organizar 
as atividades e levá-las a realização. 

Não é de estranhar, por isso, que muito do foco 
colocado no lançamento oficial das inscrições de 
famílias de acolhimento e voluntários tenha es-
tado na desmistificação das dificuldades: não ter 
uma casa com todas as condições não é proble-
ma; não falar uma língua estrangeira não é pro-
blema; não ter jeito para uma habilidade tam-
bém não é problema, porque haverá outra com 
certeza atividade igualmente necessária e para 
a qual se terá jeito. A reforçá-lo, tivemos o tes-
temunho de uma família, de uma jovem já aco-
lhida noutros países, de um jovem voluntário de 
longa duração em anteriores jornadas… A men-

JMJ NA DIOCESE DE COIMBRA

Vamos precisar de todos para 
acolher e realizar este grande evento
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sagem foi passada no último domingo na praça 
central do centro comercial Alma Shopping, em 
Coimbra, e contou a com a presença do comité 
organizador diocesano (COD) e diversos comités 
organizadores locais (COT). Contou também com 
elementos simbólicos (como bandeiras de dife-
rentes países); com vídeos (do Papa Francisco; 
de jovens estrangeiros que se preparam para vir 
passar entre nós dos Dias Nas Dioceses); com a 
expressão, pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Coimbra, do desejo de um bom acolhimento 
dos jovens de diferentes países em ordem à fra-
ternização universal; com um momento simbó-
lico de inscrição dos presentes como famílias de 
acolhimento e ou voluntários; com uma breve 
atuação do Coro JMJ Diocesano. 

Confirmada está já a presença entre nós de 
grupos de jovens provenientes de Alemanha, 
Argentina, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, El 
Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, 
Espanha, Estados Unidos, França, Guatemala, 
Guiné-Conacri, Itália, Malawi, Nicarágua, Pana-
má, Polónia, Porto Rico, Quénia, República Do-
minicana, Roménia, Suazilândia, Suécia, Suíça, 
Taiwan e Uganda. Para além destes, haverá al-
guns grupos de jovens que vão viver também es-
tes DND connosco, mas através dos movimentos 
internacionais a que pertencem.

Por último, importa referir que até ao momen-
to já estavam abertas as pré-inscrições. A partir 
de agora, passam a ser as inscrições oficiais, quer 

como famílias de acolhimento, quer como volun-
tários. Pode obter mais informações e fazer a sua 
inscrição através de www.portal.jmj2023.pt. k

INSCRIÇÃO ONLINE
www.portal.jmj2023.pt

Aniversário da adoração 
na Igreja de São Tiago
Desde há 10 anos que a Diocese de Coimbra tem um 
templo dedicado à oração em adoração ao Santíssimo 
Sacramento pelo dom das vocações consagradas e 
sacerdotais, na igreja de São Tiago, em Coimbra. 
No dia 2 de fevereiro haverá nesta igreja a celebração 
da Eucaristia de ação de graças, às 18h30.
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Decorreram nos dias 17 e 18 de fevereiro 
as Jornadas Diocesanas de Formação 
Permanente sobre “Liturgia - Lugar do 

encontro com Cristo”, um aprofundamento a 
partir da Carta Apostólica “Desiderio desideravi”, 
do Papa Francisco, sobre a formação litúrgica do 
Povo de Deus. 

No primeiro dia, o Pe. João Eleutério começou 
por apresentar o contexto da “Desiderio deside-
ravi” e depois apresentou as questões do rito, da 
palavra, da assembleia, da presidência, da arte e 
da beleza na celebração litúrgica. No segundo dia, 
o Pe. Joaquim Ganhão aprofundou as questões 
pastorais a partir do binómio “celebração e criati-
vidade”. Da parte da manhã, trabalhou sobretudo 
sobre a Eucaristia e o Missal romano; da parte da 
tarde, sobre a iniciação cristã, a mistagogia, a arte 
e a beleza da celebração.

No encerramento das Jornadas, D. Virgílio An-
tunes partiu de uma dupla constatação: de que “a 
liturgia é uma realidade única na vida da Igreja”; 
que há neste campo um caminho a percorrer pe-
las comunidades e pelos cristãos. Mais ainda nes-
te momento em que, consequência da pandemia 
ou não, há uma redução da participação na vida 
litúrgica, na evidência de que que “à medida que 
a fé arrefece, arrefece também a participação na 
liturgia; e quando se deixa de participar na litur-
gia, arrefece a fé”.

O senhor Bispo elencou depois algumas prio-
ridades para a vida litúrgica: o aprofundamento 
da fé; a disponibilidade de todos (presbíteros, diá-
conos, leigos, leigos com ministérios ou serviços 
litúrgicos) para a renovação; o crescimento na 
“sintonia interior”… com Cristo, com a Igreja, com 
os irmãos presentes e ausentes; o cuidado com os 
lugares de culto e com os ritos litúrgicos; o apro-
veitamento das potencialidades dos rituais histó-
rico-culturais das comunidades, mesmo quando 
necessitados de serem purificados.

Retomando um jogo de ideias bastante pre-
sente nas Jornadas – a formação para a liturgia 
e a formação pela liturgia – o senhor D. Virgílio 
fez um “apelo” à Diocese, arciprestados e unida-

des pastorais para o maior aproveitamento pos-
sível dos diversos meios de formação litúrgica 
que existem na Diocese. Já sobre a formação pela 
liturgia, o senhor Bispo elencou algumas quei-
xas mais comuns dos fiéis sobre as celebrações, 
para insistir na ideia de que todos os que servem 
a liturgia “têm que continuar a fazer caminho”. E 
lembrou que a Diocese tem feito nos últimos anos 
muita reflexão sobre alguns destes assuntos, 
plasmada nos documentos sobre a iniciação cris-
tã, a celebração dominical na ausência de presbí-
tero, a celebração das exéquias e pastoral do luto… 
A este propósito, considerou que o descuido com 
os critérios aqui estabelecidos “causa transtorno 
na vida das comunidades e na própria relação dos 
presbíteros”.

Sobre as “tensões” que têm atravessado a vida 
recente da Igreja no campo litúrgico, o Bispo de 
Coimbra considerou que na Diocese, “queremos 
fazer um caminho feliz, seguindo aquele que é o 
caminho da Igreja, segundo as orientações dadas 
pelo Magistério”. k

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Queremos fazer um caminho feliz
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“OGoverno decidiu aprovar uma Estra-
tégia Nacional de Combate à Pobreza, 
que pode ser um elemento funda-

mental para darmos consistência às políticas pú-
blicas. Agora, a Estratégia é um ponto de partida: 
pode potenciar as ações de combate à pobreza, 
mas é preciso muito mais do que isso – é preciso 
o envolvimento não só do Governo, não só dos or-
ganismos públicos, mas de toda a sociedade. É por 
isso que temos que fazer do combate à pobreza um 
desígnio nacional. Parece teórico, mas na minha 
opinião é um dos aspetos fundamentais: transmi-
tir claramente a ideia de que a pobreza não é um 
problema dos pobres, mas um problema da socie-
dade como um todo, não só porque a existência 
de níveis de pobreza elevados obstaculiza o cres-
cimento e o desenvolvimento global, como tam-
bém porque vivermos numa sociedade com níveis 
de pobreza como os que temos torna-nos a todos 
mais pobres na nossa forma de vivenciar a demo-
cracia, mais pobres na medida em que enfraque-
cemos a própria coesão social”. A ideia foi defen-
dida pelo economista Carlos Farinha Rodrigues, 
investigador do Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) na área 

da pobreza, que trouxe a Coimbra alguns “olhares 
sobre a desigualdade e a pobreza em Portugal”. A 
intervenção de Farinha Rodrigues integrou o Co-
lóquio “A pobreza em Portugal no primeiro quartil 
do séc. XXI”, que decorreu no dia 13 de janeiro, no 
Auditório Marques de Almeida (Coimbra Business 
School/ISCAC), e que foi promovido pela Comissão 
Diocesana Justiça e Paz, em parceria com a Coim-
bra Business School e a ACEGE. 

Entre esses olhares, todos ilustrados com nume-
rosos gráficos, Farinha Rodrigues sublinhou a per-
sistência de elevados níveis de pobreza e exclusão 
social em Portugal, e a sua intensidade; a ascensão 
do grupo das crianças e jovens aos índices mais 
elevados da pobreza por faixas etárias, quando an-
tigamente eram os idosos, sendo certo que esta po-
breza nas crianças pressupõe que também as suas 
famílias são pobres. Também as famílias monopa-
rentais e as famílias alargadas têm maior vulnera-
bilidade à pobreza. Sublinhou ainda a importância 
da educação para minorar a pobreza e a diferença 
das situações de pobreza entre os territórios do 
país e do seu impacto sobre as pessoas concretas. 
Entre as causas, valorizou as disfuncionalidades do 
mercado de trabalho – por exemplo, em 2020, 521 
milhares de trabalhadores encontravam-se em si-
tuação de pobreza. O investigador do ISEG defen-
deu ainda que a pobreza não é apenas uma questão 
de escassez de recursos, pelo que não é resolúvel 
apenas pelas transferências de dinheiro.

Este último ponto foi também muito destacado 
na intervenção do Pe. Jardim Moreira, o segun-
do orador do Colóquio, que fez a sua intervenção 
bastante alinhada com as ideias chave de Farinha 
Rodrigues, embora ilustrada mais com elementos 
da ordem antropológica e teológica. Nesse sentido, 
voltou a insistir na importância de haver uma Es-
tratégia Nacional de Combate à Pobreza, do fazer 
deste combate um “desígnio nacional”, e elencou 
algumas reivindicações para este Combate, entre 
as quais o aumento não só do salário mínimo na-
cional, mas também dos salários médios. k

COMISSÃO DIOCESANA JUSTIÇA E PAZ

É preciso fazer do combate à 
pobreza um desígnio nacional

06
D

IO
C

E
S

E



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4913

19 DE JANEIRO DE 2023

Atournée “Há Pressa no Ar” do Coro COD 
Coimbra soma e segue rumo à Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), que acon-

tecerá de 1 a 6 de agosto deste ano, em Lisboa. O 
próximo palco a receber o espírito da JMJ é a Casa 
Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, no 
próximo dia 22 de janeiro (domingo), pelas 17h. 

Será o terceiro concerto do Coro COD Coimbra, 
sob a direção musical de João Rebola, a direção 
técnica de Filipe Ferreira e a batuta do maestro 
Pe. João Paulo Vaz. Em palco vão estar seis músi-
cos, acompanhados por 40 vozes, para um espe-
táculo de cerca de 80 minutos. 

Com o alto patrocínio do Município de Pedrógão 
Grande, este concerto reúne, na organização, o 
Comité Organizador Diocesano de Coimbra (COD 
Coimbra), e os Comités Organizadores Territo-
riais (COT) Peregrinos do Zêzere, FAZ+ e S. João 
Paulo II. O concerto tem como principal objetivo 
levar o espírito da JMJ até esta área da diocese e 
cativar a população local a participar de forma 
ativa no maior evento cristão do mundo, direcio-
nado para os jovens.  

Até ao momento mais de 1000 pessoas assisti-
ram aos concertos do Coro COD Coimbra e as crí-
ticas têm sido sempre muito positivas, nomeada-
mente no que toca ao repertório e à forma como 
ele é interpretado. 

Para quem quiser “provar” deste espírito JMJ 
ainda existem bilhetes à venda na Casa Muni-
cipal da Cultura de Pedrógão Grande, junto dos 
COT responsáveis pela organização do concerto 
e, também, do COD Coimbra. k

“HÁ PRESSA NO AR”

Concerto em Pedrógão Grande 
no dia 22 de janeiro

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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D.Armando Esteves Domingues tomou 
posse no último domingo da Diocese 
de Angra, tendo presidido à Eucaris-

tia da solene entrada na mesma. Na sua homilia, 

segundo a notícia difundida pela Ecclesia, D. Ar-
mando afirmou: “Gostaria de poder exercer um 
ministério aberto: a minha porta, a comunicação e 
coração estarão sempre abertos para todos: cléri-
gos ou leigos, mais ricos ou pobres, mais idosos ou 
jovens, seja na casa episcopal ou em qualquer casa 
em outras ilhas. Que não se diga que o bispo anda 
sempre muito ocupado. Vou procurar marcar dias 
e horas de porta aberta, mesmo sem marcar”. 

Ainda seguindo aquela agência noticiosa, o 
novo Bispo dos Açores identificou, a par da “aber-
tura” pastoral, duas outras prioridades: a sino-
dalidade e os jovens. “Nenhum jovem açoriano – 
disse - deverá ficar de fora a ver passar os aviões 
ou os navios e não falo apenas dos ligados às pa-
róquias ou Movimentos. Todos têm lugar e voz! 
A tudo o que tenha a ver com Jovens ou Jornada 
Mundial da Juventude, darei prioridade na mi-
nha agenda deste ano”. Quanto à sinodalidade, 
acentuou que através da sua prática, “a Igreja será 
mais participada por todos, menos clerical e mais 
capaz de compreender e dialogar com as novas 
culturas”. k

D. ARMANDO DOMINGUES TOMOU POSSE

Com o sonho de uma Igreja 
mais participada, menos 
clerical e mais dialogante

AAMCP (Associação dos Médios Católicos 
Portugueses) e a AMCU (Associação dos 
Médicos Católicos da Ucrânia) promove-

ram no dia 14 de janeiro um encontro online que 
juntou médicos portugueses e médicos ucrania-
nos. A iniciativa esteve aberta à participação de 

todos os interessados, e constituiu uma oportu-
nidade de estabelecer diálogo fraterno e solidário 
entre as duas associações e uma ocasião para os 
médicos portugueses conhecerem diretamente 
as condições em está a ser desenvolvido o traba-
lho dos médicos naquele país em guerra. k

ASSOCIAÇÕES CATÓLICAS

Encontro de médicos 
portugueses e ucranianos
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AObra da Rua e a Postulação da Causa de 
Beatificação do Venerável Padre Amé-
rico, continuam a trabalhar ativamente 

para que a Igreja venha a reconhecer a santidade 
do Pai dos Pobres. Como é sabido, o Servo de Deus 
Padre Américo Monteiro de Aguiar foi declarado 
Venerável por decreto assinado em 11 de dezem-
bro de 2019 e tornado público no dia seguinte, 
o que foi e é uma grande alegria para o Povo de 
Deus, em especial nas Dioceses, como Coimbra, 
em que a sua ação marcou decisivamente, desde 
os anos 30 do século XX, a proximidade com os 
últimos - os mais pobres. 

Entre os pedidos que os postuladores da Bea-
tificação fazem, está o da oração: “intensificar 

a oração para a sua beatificação, no sentido de 
que seja aprovada uma cura miraculosa por sua 
intercessão. A Deus nada é impossível!”. Há uma 
oração aprovada eclesiasticamente: “Deus, Pai 
misericordioso, que concedestes ao Vosso Venerá-
vel servo Américo, sacerdote, o dom de partilhar a 
Vossa Paternidade e uma extraordinária luz para 
descobrir no Pobre abandonado o Vosso rosto, 
fazei que eu saiba, como ele, dar-me a todos os 
Homens. Dignai-Vos glorificar o Vosso Venerável 
servo Padre Américo e concedei-me, por sua inter-
cessão, a graça que vos peço. Amen”. A Obra da Rua 
edita também o Boletim da Causa de Beatificação 
– AMA, com múltiplas referências à pessoa e à 
obra do Padre Américo. k

BEATIFICAÇÃO DO PADRE AMÉRICO

Postuladores pedem 
intensificação da oração

AFundação Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS) denunciou na última semana a 
detenção de Isabel Vaughan-Spru-

ce, no dia 6 de dezembro, por estar a rezar em 
silêncio, e sem qualquer sinal exterior de ma-
nifestação pública ou religiosa, junto a uma 
clínica de aborto no Reino Unido. A polícia 
acusou-a de estar a violar uma zona de “pro-
teção de espaço público”, que a autarquia criou 
para evitar desacatos ou manifestações jun-
to à clínica. A diretora da organização de de-
fesa da vida “March for Life” vai ter agora que 
comparecer em tribunal no dia 2 de fevereiro, 
acusada de quatro crimes de “incumprimen-
to de ordens”, relacionados com uma nova lei 
existente no Reino Unido que criminaliza as 

pessoas “envolvidas em qualquer ato de apro-
vação ou desaprovação ou tentativa de apro-
vação ou desaprovação” em relação ao aborto, 
inclusivamente por “meios verbais ou escritos, 
oração ou aconselhamento…”.

A AIS lembra que no mais recente Relatório 
sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, editado 
pela Fundação AIS em abril de 2021, é referi-
do que no Ocidente tem havido um aumento 
da “perseguição educada”, um termo cunhado 
pelo Papa Francisco para descrever como no-
vas normas e valores culturais podem entrar 
em profundo conflito com os direitos indivi-
duais e a liberdade de consciência e relegar a 
religião para “os recintos fechados das igrejas, 
sinagogas ou mesquitas”. k

“PERSEGUIÇÃO EDUCADA” DO OCIDENTE

Ativista pró-vida da March for Life
vai ter que ir a tribunal
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OPe. Tarcízio António de Castro Morais, 
atual diretor da obra salesiana de Setúbal, 
foi nomeado Provincial dos Salesianos de 

Portugal e Cabo Verde para o sexénio 2023-2029, 
sucedendo ao Pe. José Aníbal Mendonça. Prevê-se 
que a tomada de posse ocorra no verão de 2023. 

Nascido no Canadá, p Pe. Tarcízio Morais profes-
sou pela primeira vez na Congregação Salesiana 
no dia 8 de setembro de 1990, em Vila do Conde. No 
período de formação inicial esteve em Manique, 
frequentando Filosofia na Universidade Católica 
Portuguesa de Lisboa, fez o tirocínio em Évora e o 
curso teológico em Madrid. A profissão perpétua 
foi em 1996 e a ordenação sacerdotal a 17 de abril 
de 1999, em Bragança, sede da diocese de origem 
da sua família. Em 2003 concluiu a Licenciatura 
em Ciências da Educação, na Universidade Pon-
tifícia Salesiana (em Roma) e a especialização em 
Pedagogia para a Escola e a Formação Profissional, 
em 2005. Fez também o Mestrado em Administra-
ção Escolar, no ISCTE (Lisboa). 

Ao longo dos anos, exerceu diversas tarefas ao 
serviço da Província Portuguesa da Sociedade 
Salesiana e integrou também a equipa do Conse-

lheiro Geral para a Pastoral Juvenil, na Sede Cen-
tral Salesiana (Roma), como responsável mundial 
das Escolas Salesianas e coordenador dos Dele-
gados de Pastoral Juvenil da Europa. De 2021 até 
ao momento, desempenhou as funções de dire-
tor da obra Salesiana de Setúbal. k

SALESIANOS

Tarcízio de Castro Morais é novo 
Provincial de Portugal e Cabo Verde

Rezamos pela unidade dos cristãos
Decorre de 18 a 25 de janeiro a Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos. Todos somos convidados a rezar por esta intenção, 
pessoalmente e em comunidade. Mas também há cinco 
celebrações ecuménicas, todas às 21h: no dia 19 de janeiro, na 
igreja presbiteriana do Bebedouro; no dia 20, na capela católica 
de Portomar (paróquia de Mira); no dia 23, na igreja católica de 
Cadima; no dia 24, na igreja presbiteriana das Alhadas; no dia 25, 
na igreja católica de Santo António dos Olivais, em Coimbra. 
O ofertório destas celebrações este ano destina-se à aquisição de 
geradores elétricos, camisolas térmicas e luvas para a Ucrânia.
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Está programada para o próximo dia 21 de 
janeiro (de manhã, no Centro Cultural 
Franciscano, em Lisboa) a conferência 

anual da Comissão Nacional Justiça e Paz, a qual 
aborda a temática dos salários justos como ins-
trumento para superar a pobreza. A conferência 
realiza-se em parceria com a Cáritas Portugue-
sa, a LOC-MTC, a JOC, a ACEGE, a ACR e o Me-
tanoia. Para abordar tal temática, centra-se no 
diálogo entre representantes de trabalhadores e 
empresários cristãos.

A Comissão Nacional Justiça e Paz quer des-
tacar a importância deste diálogo entre traba-
lhadores e empresários cristãos na abordagem 
desta temática. Sem pretender uma completa 
sintonia quanto a medidas concretas, considera 
que a comum inspiração nos princípios da dou-
trina social da Igreja não pode deixar de tradu-
zir-se nalgumas formas de consenso.

São da maior relevância os princípios da doutri-
na social da Igreja que devem inspirar a temática 
do salário justo como forma de superar a pobreza.

Esses princípios partem do primado da pessoa. 
A economia, a empresa e o trabalho devem ser-
vir as pessoas, e não o contrário. A justiça do sa-
lário não decorre necessariamente do consenti-
mento das partes e das regras do mercado. Como 
definição do salário justo, afirma a constituição 
do concílio Vaticano II Gaudium et spes (n. 67): 
«…tendo em conta as funções e produtividade de 
cada um, bem como a situação da empresa e o 
bem comum, o trabalho deve ser remunerado 
de maneira a dar ao homem a possibilidade de 
cultivar dignamente a sua vida material, social, 
cultural e espiritual e a dos seus».

A criação e manutenção de postos de trabalho 
é uma forma de concretizar a função social da 
propriedade privada e o destino universal dos 
bens. No combate à pobreza, é fundamental a 

criação de empregos justamente remunerados, 
mais do que a atribuição de subsídios estatais. 

É sabido que o salário de muitos trabalhadores 
portugueses não lhes permite superar a pobre-
za. Alterar esta situação deverá ser um verdadei-
ro desígnio nacional que mobilize a sociedade 
civil e as autoridades políticas. De empresários 
e trabalhadores são exigidos esforços no senti-
do da melhoria da produtividade e da formação 
profissional. Mas a valorização dos salários tam-
bém depende de uma mais justa repartição de 
rendimentos, da atribuição de uma maior par-
cela desses rendimentos aos do trabalho.

Apelar à realização desse desígnio nacional é 
o que pretendem a Comissão Nacional Justiça e 
Paz e as organizações que em parceria organi-
zam esta Conferência. k

A criação e manutenção de 
postos de trabalho é uma forma 
de concretizar a função social da 
propriedade privada e o destino 
universal dos bens. No combate 
à pobreza, é fundamental a 
criação de empregos justamente 
remunerados, mais do que a 
atribuição de subsídios estatais. 

CONFERÊNCIA ANUAL

Salários justos 
contra a pobreza
Nota da Comissão Nacional Justiça e Paz
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SÉ NOVA DE COIMBRA
Função, comunidade, diocese, liturgia, arte, espiritualidade – as dimensões 
que complementam o dossier “Sé Nova de Coimbra” que iniciámos na semana 
passada, esta semana com o contributo do padre jesuíta Carlos Carneiro, dando 
continuidade ao texto da última semana, e do Pe. Pedro Santos, liturgista, 
responsável pelas celebrações litúrgicas diocesanas e pároco das comunidades 
do centro histórico de Coimbra.
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Aigreja catedral é um espaço vital da Igre-
ja diocesana. Nela se torna visível a iden-
tidade de uma diocese em união ao seu 

bispo, como sucessor dos apóstolos. Como afirma 
o Cerimonial do Bispos «a Igreja catedral é aquela 
em que está a cátedra do Bispo, sinal do magisté-
rio e do poder do pastor da Igreja particular, bem 
como sinal de unidade dos crentes naquela fé que 
o Bispo anuncia como pastor do rebanho» (42). 
Partindo deste pequeno ponto acerca da igreja 
catedral, podemos perceber a importância sim-
bólica do edifício a que chamamos catedral ou sé 
(ambas as palavras originadas da palavra “cadei-
ra”, uma de origem grega, outra de origem latina).

Coimbra tem uma realidade atípica. Por diver-
sas contingências históricas, já aludidas na últi-
ma edição do Correio de Coimbra, a Catedral de 
Santa Maria de Coimbra, mantendo de direito 
a sua identidade de Igreja Mãe da Diocese, des-
de 1772, foi relegada para um papel secundário, 
quando o Cabido aceitou do Marquês de Pombal a 
Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, da então ex-
tinta ordem dos jesuítas. Ao completar 250 anos 
de serviço como Catedral de Coimbra, não de di-
reito, mas de facto, chegou o momento de regu-
larizar esta situação. Por isso, o Bispo de Coimbra 
D. Virgílio Antunes, reconhecendo publicamente 
a Igreja da Sé Velha como a Catedral de Coimbra, 
pediu à congregação dos Bispos o título de Conca-
tedral para a Igreja da Sé Nova. 

O presente artigo tem como finalidade contem-
plar a Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, conhe-
cida como Sé Nova de Coimbra, na sua dupla fun-
ção: seja como Igreja Concatedral da Diocese de 
Coimbra; seja como igreja paroquial da Paróquia 
do Santíssimo Nome de Jesus, da freguesia da Sé 
Nova. De facto, esta igreja serve estas duas fina-
lidades. Antes de mais, é conveniente clarificar 

que o título de Concatedral não afirma um grau 
inferior de prestígio ou de direito, mas equipara a 
igreja assim designada, ao nível dos direitos, das 
prorrogativas e das funções, com uma outra que a 
precede no tempo.

A identidade episcopal 

Como Igreja Catedral, a funcionar como tal 
desde 1772, a Sé Nova é a Igreja do Bispo. 
Nela acontecem as principais celebra-

ções presididas pelo Bispo Diocesano que se tor-
nam epifania da Igreja, a porção do Povo de Deus 
que habita a nossa região de Coimbra. O edifício 
religioso tem como primeira função o serviço da 
liturgia. É lá que a Igreja se reúne para a escuta da 
Palavra, para a celebração dos sacramentos, de 
um modo especial, o sacramento da Eucaristia, 
e para a oração. Por isso, a igreja catedral, neste 
caso a Sé Nova de Coimbra, conjuntamente com 
a Sé Velha, aparecem como sinal sacramental da 
unidade da comunidade cristã reunida à volta do 

Sé Nova de Coimbra: 
um espaço… 
duas identidades!
Pedro Santos
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bispo diocesano. Como igreja mãe da Diocese e 
como igreja do Bispo, esta deve ser exemplar pelo 
cuidado da liturgia nela celebrada, pela harmo-
nia dos elementos que a constituem, pela beleza 
e qualidade do conjunto artístico que a adorna, 
pela limpeza e zelo do espaço onde decorre a ação 
celebrativa. Em todos os aspetos, a Igreja Catedral 
e a liturgia que nela decorre devem ser um mode-
lo a replicar nas diferentes comunidades cristãs 
de uma diocese, de acordo, obviamente, com a 
realidade e o contexto onde estas mesmas comu-
nidades incarnam. 

A Sé Nova de Coimbra, em si mesma, é dotada 
destes vários elementos, que a tornam o espaço 
ideal para a sua missão de igreja catedral: é dota-
da de uma monumentalidade e imponência úni-
cas no contexto da Diocese, particularmente, pela 

grandiosidade e amplidão do espaço celebrativo, 
que permite congregar uma grande assembleia, 
expressão da Igreja diocesana; é dotada de uma 
beleza e riqueza únicas nos seus vários retábulos 
e elementos decorativos, maneiristas e barrocos, 
que se tornam epifania da Eterna Beleza de Deus; 
é dotada de uma funcionalidade, que permite o 
bom decurso da ação litúrgica nas suas diversas 
sequências rituais. 

Naturalmente, não é isen-
ta de dificuldades e de aspe-
tos que devem ser cuidados 
e melhorados, para corres-
ponder melhor à sua função 
episcopal. Ainda assim, nela 

acontecem com beleza e harmonia as mais im-
portantes e significativas celebrações da vida da 
Diocese, no decurso do Ano Litúrgico: a celebra-
ção do Sagrado Tríduo Pascal, na qual se celebra 
a paixão, morte e ressurreição de Jesus; a missa 
crismal, na qual o bispo diocesano reúne o seu 
presbitério e benze os santos óleos; a Solenida-
de do Natal, na qual se celebra o nascimento de 
Cristo; a celebração do Pentecostes, na qual são 

A Sé Nova de Coimbra, em si 
mesma, é dotada destes vários 
elementos, que a tornam o 
espaço ideal para a sua missão 
de igreja catedral: é dotada 
de uma monumentalidade e 
imponência únicas no contexto 
da Diocese, particularmente, 
pela grandiosidade e amplidão 
do espaço celebrativo, que 
permite congregar uma grande 
assembleia, expressão da Igreja 
diocesana; é dotada de uma 
beleza e riqueza únicas nos seus 

vários retábulos 
e elementos 
decorativos, 
maneiristas e 
barrocos, que se 
tornam epifania 
da Eterna Beleza 
de Deus; é 
dotada de uma 
funcionalidade, 
que permite o 
bom decurso da 
ação litúrgica 
nas suas diversas 
sequências rituais. 
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crismados centenas de jovens e adultos; as or-
denações diaconais e presbiterais, nas quais se 
concede à Igreja diocesana o dom de novos ser-
vidores; as ordenações episcopais daqueles que 
do nosso presbitério são chamados à missão de 
sucessores dos apóstolos; a celebração da no-
meação de novos ministros laicais, que dotam 
as comunidades cristãs de tantos leigos que ser-
vem as suas paróquias como ministros da Pala-
vra, da distribuição da sagrada comunhão e das 
exéquias; a abertura do Ano Pastoral, no qual se 
congrega a comunidade diocesana, no início de 
cada novo ano; os funerais de algumas das figu-
ras mais relevantes da vida da igreja diocesana, 
de um modo especial, dos seus bispos. A estas 
celebrações, juntamos tantas outras ocasiões 
nas quais o nosso bispo convoca a nossa diocese 
de Coimbra e que tem na Sé o espaço simbólico 
de comunhão, que a torna sinal visível da Igreja 
que somos.

Para a beleza da ação litúrgica e para a sua 
exemplaridade, contribui, de modo muito espe-
cial, o cuidado musical da liturgia, garantido pelo 
coro diocesano, que faz um extraordinário traba-
lho na preparação de cada celebração; bem como 
os acólitos que, com generosidade procuram ser-
vir o altar, garantindo o bom decurso ritual. Natu-
ralmente, é um trabalho sempre em devir e que 
deve e tem de ser potenciado, para que a liturgia 
continue, na nossa Sé, a favorecer o encontro de 
cada membro da assembleia litúrgica com o mis-
tério pascal de Cristo.

A identidade paroquial

Como Igreja paroquial, a sua história é, 
aparentemente, mais complexa. Com a 
transferência da Sé para o novo edifício, 

é possível que se tenha transferido também a pa-
róquia de Nossa Senhora da Assunção, associada 
ao Cabido, sediada na velha catedral. Desta for-
ma, a igreja do Colégio de Jesus passou a funcio-
nar também como igreja paroquial da paróquia 
de Nossa Senhora de Assunção. Na reforma ad-
ministrativa, durante o bispado de D. Manuel de 
Bento Rodrigues, em 1854, várias paróquias da 
alta de Coimbra, entre as quais a da Sé, a de S. João 
de Almedina, a de São Pedro e a de São Salvador, 
foram agregadas numa nova paróquia. Quanto ao 

processo de definição do nome pela qual é conhe-
cida hoje, tendo como orago o Santíssimo Nome 
de Jesus, não foi possível averiguar.

A Igreja paroquial é sempre um espaço vital da 
vida das comunidades, que se agregam e crescem 
a partir da celebração da fé. Como diz a SC a li-

A Igreja paroquial é sempre 
um espaço vital da vida 
das comunidades, que se 
agregam e crescem a partir 
da celebração da fé. 
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turgia, ainda que não esgote toda a vida da Igreja, 
constitui o cume e a fonte da sua espiritualida-
de. Por isso, o espaço da igreja é tão importante 
e estruturante. A paróquia da Sé Nova, inserida 
dentro de um contexto urbano, é marcada por 
vários desafios. Como acontece frequentemente 
no contexto de uma cidade, a relação das pessoas 
com o espaço não é geográfica, mas afetiva, prag-
mática ou funcional. Na paróquia da Sé Nova, isso 
acontece muito frequentemente. Existe um nú-
cleo, não muito grande, de pessoas que residem 
efetivamente na área geográfica da Sé Nova, mas 
uma parte significativa da comunidade, é cons-
tituída por pessoas que foram ganhando uma li-
gação afetiva ao longo dos anos à paróquia e que 
fizeram daquela igreja o espaço onde vivem e ce-
lebram a sua fé. Há também muita gente que vem 
à Sé Nova, pontualmente, por conveniência, seja 
de horários ou de estacionamento. Isso nota-se 
na flutuação das assembleias dominicais. Na pa-
róquia, existe catequese organizada, com cerca 
de 70 crianças; existe um agrupamento de escu-
teiros, com um efetivo de cerca de 70 elementos; 
existem ainda alguns grupos, mais vocacionados 
para a liturgia: grupo coral, grupo de leitores e 
ministros da sagrada comunhão; existe também 
a Conferência de São Vicente de Paulo, dedicado 
à prática da caridade cristã. A Igreja da Sé Nova, 

pela sua beleza, pelo seu tamanho ou pela rela-
ção que tem com o espaço académico, é também 
muito procurada para a celebração de sacramen-
tos, de modo particular, os sacramentos do ma-
trimónio e do batismo. Todos os anos, nesta igre-
ja, são celebrados dezenas de casamentos e de 
batizados de pessoas que vêm, não só da cidade, 
mas de outros lugares da diocese e também de 
fora da diocese. É ainda um lugar muito procura-
do pelo turismo, uma vez que é uma das igrejas 
mais bonitas e imponentes da cidade de Coimbra.

Contíguo à igreja, existe um edifício de quatro 
pisos, outrora pertencente ao colégio dos Jesuí-
tas, que dota a Sé Nova de várias dependências, 
que servem a pastoral diocesana e paroquial. 
Ao longo dos últimos anos, funcionaram neste 
espaço vários serviços e secretariados diocesa-
nos e tiveram a sua sede diferentes movimentos 
eclesiais de espiritualidade. Hoje, a maior parte 
do espaço é usado para serviços da paróquia e, 
pontualmente, para algumas atividades diocesa-
nas. No entanto, é uma imensa área que consti-
tui um grande desafio, cheio de exigências, mas 
também de oportunidades que devem se apro-
veitadas para que a Igreja continue a sua mis-
são de anúncio do evangelho. É ainda um grande 
desafio pensar todo o conjunto monumental no 
contexto mais amplo e vasto da Unidade Pastoral 
Aeminium, na qual está inserida, e de uma pasto-
ral urbana que tem necessariamente de implicar 
a cidade de Coimbra como um todo. Este é talvez 
o maior e mais importante desafio da paróquia da 
Sé Nova, bem como da nossa Cidade, que não po-
demos adiar mais, com o risco de sermos infiéis 
ao tempo que vivemos e ao Evangelho que rece-
bemos e temos missão de transmitir.

Sé Nova: um espaço 
a conhecer e amar

Por tudo o que ficou dito, a Sé Nova de 
Coimbra, naturalmente com a Sé Velha, é 
um imenso património religioso, artístico 

e cultural que muito nos orgulha e que deve ser 
conhecido, preservado e amado por toda a Igreja 
Diocesana de Coimbra que formamos. Esta pe-
quena partilha é também um apelo a que muitos 
possam visitá-la, descobri-la e amá-la como um 
espaço que faz parte da sua identidade. k
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1. De Igreja do Colégio 
a Sé Catedral. 

AIgreja do Colégio dos Jesuítas em Coim-
bra, denominada das onze mil virgens, 
atual Sé Nova, com funções litúrgicas 

catedralícias a partir de 1722, no âmbito da re-
forma pombalina da Universidade de Coimbra, 
após a expulsão dos jesuítas dos territórios de 
Portugal,  é um edifício preponderante que so-
bressai na alta da cidade, juntamente com um 
conjunto notável de edifícios jesuíticos anexos, 
em particular o Colégio de Jesus e o Colégio das 
Artes, onde se encontra dessacralizada e esque-
cida a capela que foi do Noviciado.

Foi D. João III quem patrocinou a sua constru-
ção.  No dia 14 de abril de 1547 procedeu-se ao 
lançamento das primeiras pedras do novo co-
légio: A primeira, em honra do nome de Jesus, 
a segunda em honra do Papa Paulo e a 3ª pedra 
em nome de Inácio, o fundador da companhia.  
Em sinal de gratidão, juntaram-se ainda mais 
6 pedras alicerçarias em honra de D. João III, D. 
Catarina e do príncipe D. João e das 3 que corres-
pondem aos 3 votos próprios da vida religiosa.  
Assim começou o Colégio de Jesus.  

Por sua vez, depois de edificação de uma Igreja 
provisória, ocupado posteriormente pelo dormi-
tório do Colégio de Jesus, lançou-se a primeira 
pedra da Igreja definitiva do Colégio a 7 de agos-
to de 1598 na presença do Bispo D. Afonso Cas-
telo Branco e do provincial P. Cristóvão Gouveia, 
sj.  Trinta anos depois da elaboração do projeto 
da Igreja os jesuítas decidiram construir uma 
Igreja de cruz latina, de uma única nave, com 
oito capelas laterias dotada de uma cúpula sobre 
o cruzeiro, que reproduzia o modelo da Igreja do 
“Gesú” de Roma. Não é descabido atribuir esta 
obra ao grande arquiteto Baltasar Alvares.

Tratando-se de um edifício de grandes dimen-
sões, construído progressivamente ao longo de 
muitos anos, importa referir a inauguração da 
nave da igreja em 1640 e a conclusão do zimbório 
e da capela-mor em 1698 que permitiu a inaugu-
ração e bênção solene a 31 de julho desse ano, 100 
anos depois do seu início. 

Dos edifícios religiosos e académicos do Colé-
gio, assim como de todo o seu património cultural 
e científico foi espoliado a Companhia de Jesus, 
após a sua expulsão pelo Marques de Pombal, no 
intuito de apagar qualquer sinal da sua existência 
e do seu contributo na reforma da igreja e na pro-
moção de um saber académico que, ao contrário 
das calendas inventadas por inveja, estava ao nível 
do melhor que se lecionava nas melhores univer-

A Sé Nova de Coimbra – 
Um espaço a descobrir (2)

Carlos Carneiro, sj

Tal como no tempo em que a 
Sé Nova foi a Igreja mãe da 
Companhia de Jesus em Coimbra, 
referência para uma legião de 
missionários, de muitíssimos 
países de mundo, que aqui se 
formaram para levar o Evangelho 
aos confins da terra, assim 
também hoje, o seu edifício 
continua circundado por um 
conjunto notável de edifícios 
e de saberes universitários 
que interpelam a Igreja e 
esperam do Evangelho aqui 
proclamado e vivido a proposta 
de um saber humanista, de 
diálogo entre a fé e a razão, a 
cultura, a justiça e a ciência. 
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sidades da europa de então. Excetuando a Igreja 
e a sua notável sacristia, que foram agregados e 
bem à Diocese de Coimbra e ao seu Bispo, os ou-
tros edifícios, assim como o acervo das suas bi-
bliotecas, o espólio artístico e científico, passaram 
a ser património da Universidade de Coimbra. 

Em Coimbra, as reformas pombalinas não fo-
ram, no entanto, tão demolidoras como noutros 
lugares, com a destruição imperdoável de mui-
to do seu património.  A grandeza do edifício da 
sua Igreja, manteve-se em grande parte intocá-
vel, tendo visto inclusive aumentar a sua capela-
mor, a ponto de assegurar as funções religiosas 
e espirituais, próprias da sua nova condição de 
edifício catedral. 

Tal como no tempo em que a Sé Nova foi a Igreja 
mãe da Companhia de Jesus em Coimbra, refe-
rência para uma legião de missionários, de mui-
tíssimos países de mundo, que aqui se formaram 
para levar o Evangelho aos confins da terra, assim 
também hoje, o seu edifício continua circundado 
por um conjunto notável de edifícios e de saberes 
universitários que interpelam a Igreja e esperam 
do Evangelho aqui proclamado e vivido a propos-
ta de um saber humanista, de diálogo entre a fé e 
a razão, a cultura, a justiça e a ciência. 

2. A grandeza austera e as 
linhas retas da fachada

Oedifício da Sé Nova é “grosso modo” de 
estilo maneirista; um estilo austero, de 
linhas retas, limpo de muitas formas 

decorativas, ao serviço de uma estética ampla e 
humanista. 

A Igreja do Gesú, em Roma, foi o modelo inspi-
rador de todas as igrejas jesuíticas que se foram 
construindo em todo o mundo: igreja salão, fun-
cional, de uma única nave, própria para a celebra-
ção e pregação, ladeada por capelas laterais inter-
comunicantes. Imitando a “identidade artística” da 
Igreja mãe de Roma e sobretudo re- interpretando 
o modelo de Vignola, a fachada da Sé de Coimbra, 
talvez até mais espetacular do que a fachada do 
Gesú, não deixa de apelar aos elementos rígidos e 
geométricos, a partir da figura do quadrado. 

A fachada, virada para o antigo largo da feira, 
preservou a identidade jesuítica matricial, em-
bora hoje, no lugar do seu emblema com as três 

primeiras letras do nome de Jesus, em grego, IHS, 
se encontre uma janela Pombalina substitutiva. 
Seguindo uma sequência histórica espiritual, 
encontramos no plano mais elevado da fachada 
as estátuas de S. Pedro e de S. Paulo e, mais pró-
ximos das 3 portas principais, quatro estátuas 
de alguns dos santos mais carismáticos, dos pri-
meiros tempos da Companhia de Jesus: S. Inácio 
de Loyola, S. Luís Gonzaga, S. Francisco Xavier e 
S. Francisco de Borga. 

Na força estética da fachada que se impõe tudo 
termina no escudo das armas nacionais num 
remate de grande efeito estético. A utilização 
de pilastras em vez de colunas, o jogo entre as 
linhas curvas e retas ajuda a uma cenografia im-
ponente, mas austera.  Os sinos das duas torres 
recuadas vieram provavelmente da Sé Velha e do 
edifício do Colégio.

O Mistério de Deus revelado 
já não passa tanto pela 
construção arquitetónica de 
um espaço religioso onde o 
transcendente figura quase 
escondido e inacessível, 
mas, segundo o espírito do 
tempo, o sublime humaniza-
se segundo a incarnação de 
Cristo no tempo e na história.
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3. Um interior vasto, 
prático e grandioso

Ocorpo da igreja, construído progressiva-
mente até aos meados do séc. XVII obe-
dece a um plano previamente definido, 

embora não exclusivo da Companhia de Jesus, 
onde se procuram estetizar os valores da con-
trarreforma da Igreja abrindo, através da arte, as 
mentalidades para as novidades de Trento, no que 
se refere particularmente à liturgia e à pregação. 

O Mistério de Deus revelado já não passa tan-
to pela construção arquitetónica de um espaço 
religioso onde o transcendente figura quase es-
condido e inacessível, mas, segundo o espírito do 
tempo, o sublime humaniza-se segundo a incar-
nação de Cristo no tempo e na história. Sinal da 
figuração estética de uma igreja-salão, de gran-

des dimensões, própria para a pregação e a cate-
quese é a atribuição do lugar e o destaque dado 
aos púlpitos, inicialmente de pau preto do brasil 
e posteriormente de pedra, segundo a função pe-
dagógica a que serão destinados. 

  A notável cobertura em pedra, abobadada 
e ornamentada com caixotões não decorados es-
tende-se também ao transepto e à capela mor. No 
centro encontra-se a cúpula esférica, coroada de 
um lanternim que, provavelmente face à altura 
em que se encontra, conseguiu manter as refe-
rências jesuíticas originais.

4. As capelas laterais 

As oito capelas laterais, que serviram 
muitas vezes de espaço fúnebre dos 
seus mecenas, estão organizadas com 

eixos transversais à nave central, anulando arqui-
tetonicamente as pressões da abóboda principal, 
contribuindo para a estabilidade e plasticidade 
do edifício.  Tudo isto dá à Sé Nova uma elevação 
e imponência que alguns consideram compará-
vel a monumentalidade da Igreja de S. Vicente de 
fora, em Lisboa. 

As capelas laterais, quatro de cada lado, estão 
revestidas de altares de talha, quase todos de va-
lor excecional, memorial extraordinário da ex-
celência da talha portuguesa e da arquitetura do 
sec. XVII. Encontramos em cada altar dois níveis 
sequenciais destacados, com exceção do retábu-
lo da capela do batismo. Em rigor, desconhece-se 
com absoluta certeza a autoria do trabalho destas 
talhas, algumas das quais absolutamente notá-
veis para a história da talha portuguesa, embora 
hoje se pense, de modo consensual, que estas se 
poderão atribuir a Manuel da Rocha e a João Soa-
res Lameira.

Todas as capelas são antecedidas de grades tor-
neadas de madeira exótica, sendo algumas delas 
revestidas a azulejos. 

4.1. As capelas situadas 
do lado do Evangelho

Na primeira capela, em talha dourada e 
policromada, onde se encontra a be-
líssima pia batismal manuelina, feita 

por encomenda de D. Jorge de Almeida a Pero 
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Henriques e Filipe Henriques para a Sé Velha, 
encontra-se o retábulo da Crucifixão. A figura do 
crucificado habitualmente ladeada pela Virgem 
dolorosa e o apóstolo João encontra-se neste caso 
acompanhada apenas pela figura de Maria Ma-
dalena, provavelmente acrescentada posterior-
mente e oriunda de um outro grupo iconográfico.  

A capela seguinte, embora tenha em destaque 
a estátua de S. António com um Menino Jesus 
ao seu colo, curiosamente bem mais contempo-
râneo do que o seu orago, apresenta no centro 
uma tela de N. Sra. do Pópulo Romano, evocativa 
da pintura singular, atribuída popularmente a S. 
Lucas, que se encontra na basílica de Santa Ma-
ria Maior, em Roma; imagem da devoção particu-
lar de S. Inácio e dos primeiros jesuítas de Roma 
que a foram divulgando pelo mundo.  O retábulo 
com nítidas preocupações de simetria apresenta 
no segundo patamar imagens com a coroação da 
Virgem Maria ladeado pelas figuras de S. João Ba-
tista e de S. João Evangelista, além do emblema da 
Companhia de Jesus e de dois anjos com influen-
cias indígenas.  

Segue-se a Capela da Ressurreição, inicial-
mente dedicada a N. Senhora dos Prazeres. En-
quadradas por dois pares de colunas romaniza-
das encontram-se duas pinturas evocativas do 
Ressuscitado, com destaque para a aquela que 
evoca um momento não bíblico, mas património 
da espiritualidade inaciana. Segundo as medita-
ções próprias da quarta semana dos Exercícios 
Espirituais de S. Inácio: Maria é primeira pessoa 
a ser visitada por Jesus Ressuscitado. Entretanto, 
sob a banqueta do altar foi colocada uma estátua 
de santa Liberata, crucificada. 

A última capela dedicada a Inácio de Loiola 
apresenta no primeiro patamar quatro cenas da 
vida do santo embutidas na predela e uma ima-
gem do santo com feições orientalizadas.  O altar 
segue a ordem inaciana habitual evocando, tal 
como na fachada da Igreja e no altar-mor, a ve-
neração de alguns dos primeiros santos da Com-
panhia: S. Francisco de Borja, S. Francisco Xavier, 
S. Estanislau Kostka e S. Luís Gonzaga. Na parte 
superior encontrámos o retábulo de N. Senhora 
da Conceição, talvez proveniente de outro local 
e inseridas em pequenos nichos as imagens de 
S. Jorge, S. João Batista, S. Francisco de Assis e S. 
Cristóvão. 

4.2. As capelas situadas 
do lado da Epistola

Acapela mais próxima do guarda-vento, 
atribuída primitivamente a santa Ana 
apresenta uma cenografia barroca mais 

contemporânea do que as restantes capelas. Além 
da imagem de Maria com o menino podem-se ver 
em nichos mais pequenos dois grupos escultóri-
cos com as imagens de Santa Ana e a Virgem e de 
S. Miguel.  A capela é habitualmente designada de 
N. Senhora das Neves devido à dedicação que a 
Confraria e N. Senhora das Neves lhe consagrou 
a partir do séc. XVII.

De seguida encontramos uma capela revestida 
com mármores policromados e com um precioso 
retábulo da coroação da Virgem Maria, ladeada 
pelos relevos da Anunciação e da Assunção. No 
segundo patamar deste altar encontra-se uma 
imagem de N. Senhora da Conceição, acompa-
nhada pelas imagens da Visitação e da Sagrada 
Família. Nesta capela encontra-se a original bar-
ca da Senhora da Boa Morte.

A próxima capela, de S. Tomás de Vila Nova, 
imagem oriunda da Sé Velha, ocupa indevida-
mente o altar feito para S. Francisco Xavier. Tra-
ta-se de uma capela exemplar, no que se refere 
ao modo português de trabalhar a talha, obra do 
mestre Matias Rodrigues de Carvalho, feita por 
encomenda em 1682 pelo P. Luís Alvares. Encon-
tram-se nela sepultados Francisco da Fonseca, 

Como não podia não ser, a “joia 
da coroa” de todo este espaço 
formativo e celebrativo, está 
no seu altar-mor, deslocado 
em profundidade com a 
reforma pombalina.  Tudo 
nesta Igreja converge para 
que o crente se encontre com 
o Nome (a pessoa) de Jesus, 
alcançando o retábulo central 
e particularmente o camarim 
onde Jesus sacramentado 
podia ser visto e adorado. 

20
G

R
A

N
D

E
 P

L
A

N
O



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA WWW.CORREIODECOIMBRA.PT N.º 4913

19 DE JANEIRO DE 2023

lente de leis da Universidade e a sua mulher D. 
Luísa de Vasconcelos que a dotou com os bens 
necessários para sua decoração, completamen-
te “forrada de oiro”.  Nas paredes laterais, encon-
tram-se quase escondidos os nichos de S. Estanis-
lau kostka, o santo jesuíta padroeiro dos noviços e 
S. Luís Gonzaga, padroeiro da juventude.  

 A última capela do lado da epistola e a mais 
próxima do transepto é a Santíssimo Sacramen-
to, primitivamente da Senhora da Conceição. 
Engloba duas telas alusivas à Imaculada e à San-
tíssima Trindade do séc. XVII atribuídas Baltasar 
Gomes figueira, pai de Josefa de Óbidos. O sa-
crário e a banqueta correspondem a um período 
mais contemporâneo.  

O transepto, junto à capela do altar-mor, acolhe 
ainda dois pequenos altares laterais dedicados 
inicialmente a S. Roque e a S. João Batista. 

5. Os altares relicário 
e o camarim de prata

Os 2 altares que ocupam o transepto, al-
tares relicário, de madeira dourada e 
entalhada, com as suas colunas salo-

mónicas, de uma grandeza simétrica espetacular, 
prestam-se a uma cenografia devocional assi-

nalável. Ambos são encimados pelas figuras dos 
quatro evangelistas. 

Organizados numa lógica de 
simetria, a cenografia icono-
gráfica de ambos retábulos, ex-
cessivamente decorada, termi-
nam na cartela superior com as 
armas da nação e os emblemas 
da Companhia de Jesus, ladea-
dos de anjos com plumas de 
inspiração indígena, estando 
estes emblemas bastante des-
figurados de alguns elementos 
que asseguravam a identidade 
espiritual do edifício.   

O retábulo do lado do Evan-
gelho está dedicado a Nossa 
Senhora da Assunção, coroada 
pela Santíssima Trindade. Ima-
gens belíssimas de um enorme 
impacto litúrgico. O retábulo da 
direita apresenta uma como-
vente estatuaria representativa 
da Sagrada Família, da sua fide-
lidade e de toda a sua ternura. 

Como não podia não ser, a “joia da coroa” de 
todo este espaço formativo e celebrativo, está no 
seu altar-mor, deslocado em profundidade com 
a reforma pombalina.  Tudo nesta Igreja conver-
ge para que o crente se encontre com o Nome (a 
pessoa) de Jesus, alcançando o retábulo central 
e particularmente o camarim onde Jesus sacra-
mentado podia ser visto e adorado.  

Muito do património 
arquitetónico jesuítico permanece 
vivo na cidade.  Quem entra hoje 
na Sé Nova de Coimbra entra 
num espaço litúrgico inovador 
que a Companhia de Jesus 
construiu abrindo a cidade e a 
universidade a novos modos de 
pensar, de ensinar e de aprender, 
de entender o sagrado e o profano, 
as coisas da terra e as do céu.
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De madeira entalhada, sob a forma de um arco 
aparatoso e triunfal, o altar central acolhe, no 
patamar inferior, uma pintura evocativa do pre-
sépio e do nome de Jesus, encimada no camarim 
superior por um original trono de prata pirami-
dal, recentemente restaurado. Em nichos laterais 
sobrepostos, ladeados por duas enormes colunas 
salomónicas, decoradas com animais e elemen-
tos da natureza, encontramos as estátuas de S. 
Francisco de Borja e de S. Estanislau e, particular-
mente, as de S. Inácio de Loyola e de S. Francisco 
Xavier, peças de uma enorme monumentalidade 
e dinamismo, enquadradas na típica iconografia 
das igrejas jesuíticas. 

Ladeando o altar da celebração encontra-se o 
cadeiral de pau preto oriundo da Sé Velha, reves-
tido de quatorze pinturas alusivas à vida de Maria 
e dois órgãos de tubos neoclássicos. 

 Na parede do lado nascente perpetua-se 
em placa escrita em latim em memória do Bispo 
Conde Dom Francisco de Lemos, colaborador di-
reto da política regalista do Marques de Pombal 
nas reformas universitárias a quem esta igreja 
foi entregue em 1772, 13 anos depois da expulsão 
dos jesuítas em setembro de 1759, inserida no de-
nominado “negócio jesuítico”, talvez com clara 
consciência ou não, da possibilidade pombalina 
de criar uma “igreja nacional” completamente 
subordinada ao poder do estado. 

Da boa fama com que chegaram a Coimbra em 
1546, a ponto de serem intitulados de Apóstolos, 
até à prisão, expulsão, desterro em embarque 
forçado e espoliação dos seus bens passaram um 
pouco mais de 200 anos.  

Muito do património arquitetónico jesuítico 
permanece vivo na cidade.  Quem entra hoje na 
Sé Nova de Coimbra entra num espaço litúrgi-
co inovador que a Companhia de Jesus construiu 
abrindo a cidade e a universidade a novos modos 
de pensar, de ensinar e de aprender, de entender o 
sagrado e o profano, as coisas da terra e as do céu.

Se no teto da Igreja de S. Inácio em Roma, antiga 
Igreja do Colégio Romano, encontramos a evoca-
ção máxima da obra evangelizadora da Compa-
nhia pelos continentes do mundo, na Sé Nova de 
Coimbra, antiga Igreja do Colégio de Jesus, en-
contramos uma nova configuração cultural e um 
novo entendimento do ser humano que procura e 
viaja, que descobre novos mundos para além dos 

confins dos mares, do mesmo modo que se redes-
cobre a si mesmo e reivindica para si uma nova 
centralidade. Se o mundo das viagens, do comér-
cio, dos negócios, das descobertas e encontro de 
culturas alargou fronteiras e horizontes também 
a configuração do sagrado ensaiou novos espaços 
litúrgicos e estéticos, passando de um recolhi-
mento robusto e estético quase escondido, sem a 
exuberância própria das capacidades sensoriais 
como mais tarde se verá, para um modo de cele-
brar e viver o sagrado em amplos espaços, com 
formas mais urbanas e menos conventuais, por 
uma largueza e abertura a todos os saberes em 
confluência com as Escrituras que anunciam que 
mesmo quando a porta é estreita Deus é sempre 
largo, é sempre maior.  

A antiga Igreja e o Colégio de Jesus revelam, nas 
suas formas estéticas e litúrgicas, os ideais missio-
nários da jovem Companhia de Jesus e as condi-
ções trabalhadas para dar aos estudantes que aqui 
foram formados o sonho da maior gloria de Deus. 

Hoje, por graça de Deus, pela sabedoria e de-
dicação do seu Bispo que aqui tem a sua cátedra, 
pelo empenho do seu Cabido e do seu Pároco, a 
Sé Nova de Coimbra é a garantia que os cristãos 
desta cidade têm a sua casa comum em muito 
boas mãos e, através dela, a certeza da presença 
de Deus no meio de todos nós. k

Se o mundo das viagens, do 
comércio, dos negócios, das 
descobertas e encontro de 
culturas alargou fronteiras 
e horizontes também a 
configuração do sagrado 
ensaiou novos espaços 
litúrgicos e estéticos (…) com 
formas mais urbanas e menos 
conventuais, por uma largueza e 
abertura a todos os saberes em 
confluência com as Escrituras 
que anunciam que mesmo 
quando a porta é estreita Deus é 
sempre largo, é sempre maior.
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Leitura do Livro de Isaías  Is 8, 23b – 9, 3
Assim como no tempo passado foi humilhada a 
terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro 
será coberto de glória o caminho do mar, o Além 
do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que an-
dava nas trevas viu uma grande luz; para aqueles 
que habitavam nas sombras da morte uma luz se 
levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumen-
tastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa 
presença, como os que se alegram no tempo da 
colheita, como exultam os que repartem despo-
jos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo 
que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha 
sobre os ombros e o bastão do opressor.

Salmo Responsorial Sl 26
O Senhor é minha luz e salvação. 

Leitura da Primeira Epístola 
aos Coríntios 1 Cor 1, 10-13.17
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que faleis todos a mesma linguagem 
e que não haja divisões entre vós, permanecendo 
bem unidos, no mesmo pensar e no mesmo agir. 
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé, que 
há divisões entre vós, que há entre vós quem diga: 
«Eu sou de Paulo», «eu de Apolo», «eu de Pedro», 

«eu de Cristo». Estará Cristo dividido? Porven-
tura Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome 
de Paulo que recebestes o Batismo? Na verda-
de, Cristo não me enviou para batizar, mas para 
anunciar o Evangelho; não, porém, com sabedo-
ria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de 
Cristo.

Aleluia  Cf. Mt 4, 23
Jesus proclamava o Evangelho do reino
e curava todas as doenças entre o povo.

Evangelho segundo 
São Mateus Mt 4, 12-23
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora 
preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e 
foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no 
território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria 
o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra 
de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além 
do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia 
nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que 
habitavam na sombria região da morte, uma luz se 
levantou». Desde então, Jesus começou a pregar: 
«Arrependei-vos, porque está próximo o reino 
dos Céus». Caminhando ao longo do mar da Gali-
leia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu 

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS  

22 de janeiro 2023 Ano A

PALAVRA DE DEUS

LITURGIA
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irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois 
eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e se-
gui-Me e farei de vós pescadores de homens». Eles 
deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco 
mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho 
de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no 

barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a con-
sertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando 
o barco e o pai, seguiram-n’O. Depois começou a 
percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinago-
gas, proclamando o Evangelho do reino e curando 
todas as doenças e enfermidades entre o povo. k

MIDÕES
Com o contributo de 

e Ana Paula Neves

Entrada 
Salvai-nos Senhor  |  CEC II 23

Ofertório
Onde há caridade  |  NCT 129

Comunhão
Lembrai-vos de nós Senhor  |  NCT 146

Pós-comunhão
Anunciai no meio de todos os povos  |  CNL 207

CEIRA
Com o contributo de 

e Ricardo Dias

Entrada
Senhor, quem entrará

Salmo
Felizes os pobres

Ofertório
Pobres e fracos que somos

Comunhão
Felizes sois

Ação Graças
Voz Suave

Final
Ide por todo o mundo

O que cantamos em:

4º DOMINGO COMUM  

29 de janeiro 2023 Ano A

CÂNTICOS
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JOÃO PAULO VAZ

APalavra de Deus é viva nova, viva, vida 
em nós, que somos chamados a acolher, 
nesse dinamismo e certeza eternos de 

que Deus nos fala e vem a nós. Sim, somos cha-
mados a escutar, hoje e sempre, ainda mais se o 
nosso desejo interior é de vida. Deus nos fala e 
nos oferece a Sua vida na Palavra que nos deixa. 
O Domingo da Palavra de Deus celebra a Sua vida 
em nós, viva e comunicada.

Por um amor imenso e eterno, que nunca po-
deremos explicar, mas só experimentar e actuali-
zar em nós, Deus nos constitui Seu povo querido 
e acompanhado. Nunca Deus abandona os Seus 
filhos, ainda que sintamos que, vezes demais, 
caminhamos nas trevas. Deus o permite? Talvez 
sim, por um respeito amoroso profundo pelas 
nossas escolhas. Mas, sempre Se faz luz, para que 
cada um de nós, abrindo os olhos, possa ver o ca-
minho e voltar à vida. A luz de Deus brilha sobre 
nós e se faz presença amorosa, multiplicando a 
nossa alegria, aumentando o nosso júbilo, diante 
d’Ele, de todos e de tudo. O profeta Isaías anun-
cia jubilosamente que Aquele que é a Luz quebra 
o jugo que pesa sobre o povo, quebra a vara que 
lhe fere o ombro e o bastão de quem ou do que 
nos oprime (cf. Is. 9, 3); e dirá, logo de seguida, que 
assim é “porquanto um menino nasceu para nós, 
um filho nos foi dado [que] tem a soberania sobre 
os seus ombros (...) [e] dilatará o seu domínio com 
uma paz sem limites” (Is. 9, 5-6a). E termina, di-
zendo: “Assim fará o amor ardente do Senhor do 
universo” (Is. 9, 6c). É mesmo disto que se trata: 
um amor ardente que nos abrasa, nos completa, 
nos enche de plenitude e nos faz sentir que ca-

minhamos com um sentido e com sentido. Nós 
somos o povo que andava nas trevas, mas que viu 
essa grande luz e sobre quem ela brilhou. (cf. Is. 9, 
1) Sintamos cada uma destas palavras: Nós somos 
o Povo de Deus! E cantemos jubilosamente: O Se-
nhor me ilumina e me salva!

Somos afortunados, porque vivemos no tem-
po e no lugar em que se presencia essa “grande 
luz”. Jesus é essa Luz e foi assim que Ele próprio 
um dia Se apresentou. E essa luz começou verda-
deiramente a iluminar quando Jesus começou a 
pregar e a chamar os primeiros discípulos. Nun-
ca mais essa luz se extinguiria. Assim continua 
a ser e será. Para sempre será, então, também, 
o chamamento dos discípulos: hoje, somos nós, 

E nunca mais essa 
luz se extinguiria

Somos afortunados, porque 
vivemos no tempo e no lugar 
em que se presencia essa 
“grande luz”. Jesus é essa Luz 
e foi assim que Ele próprio um 
dia Se apresentou. E essa luz 
começou verdadeiramente 
a iluminar quando Jesus 
começou a pregar e a chamar 
os primeiros discípulos. Nunca 
mais essa luz se extinguiria. 
Assim continua a ser e será. 

NEM SÓ DE PÃO
COMENTÁRIO À LITURGIA DOMINICAL
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esse mesmo Povo de Deus, cada um de nós que 
Jesus chama a segui-l’O; é sobre nós que Ele bri-
lha como luz; é por minha causa que Ele brilha e 
é a mim que Ele chama. Em nós, Jesus continua 
a anunciar o Reino de Deus e a chamar para ele 
todos os homens e mulheres, de todos os tempos 
e lugares. E não vale a pena escusarmo-nos ou 
dizer que somos pequeninos, que o nosso pecado 
nos impede de anunciar, que não sabemos como 
fazer, que nem falar sabemos, que não sabemos 
por onde começar ou por onde ir, porque a Luz 
brilha sobre nós, nos constitui como discípulos 
capazes e nos mostra o caminho. Basta abrir os 
olhos. Três “às” nos ajudam, se assumido: Aco-
lher; Aceitar; Amar. Do “barco” das nossas vidas, 
das “redes” dos nossos trabalhos e preocupações 
poderemos seguir Jesus. É aí, na nossa realida-
de, que Ele nos chama. E de amar todos somos 
capazes. Por isso, o Apóstolo Paulo convida os 

cristãos de Corinto a consolidar e confirmar esse 
amor - que tem o seu fundamento e centro em 
Cristo - “permanecendo bem unidos, no mesmo 
pensar e no mesmo agir” (1Cor. 1, 10b); e apela 
para as razões profundas da unidade dos cristãos: 
Cristo, crucificado por todos, deixando-Se cruci-
ficar por amor; Cristo, só Ele e mais ninguém. Os 
anunciadores do Evangelho, nós, somos apenas 
instrumentos d’Ele junto dos irmãos. As palavras 
do Apóstolo hão-de configurar o nosso esforço 
pela promoção e experiência da unidade de todos 
os cristãos. A Luz é a mesma e a todos ilumina; o 
Amor é o mesmo e a todos enche da mesma ple-
nitude. Somos o mesmo Povo de Deus, para quem 
a luz brilhou nas trevas.

Rezemos muito pela unidade dos cristãos. Bus-
quemos sempre a Palavra de Deus, deixando que 
ela se faça vida em nós. Digamos sim a Jesus que 
nos chama. k
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São muitos, por aí, os que gostam de se rir 
dos padres e, mais ainda, de os acusar de 
tudo e mais alguma coisa. Mas há também 
cristãos convictos, coerentes, que se mantêm 
fiéis, mesmo quando postos em questão. 
Que força, a desta Madeleine, que consegue 
levar à Missa o namorado descrente! E que 
testemunho o desta comunidade cristã, que 
consegue tocar por dentro um descrente pela 
forma exigente como vive a sua fé e pela alegria 
de que dá testemunho na sua vivência!

Foi ao segurar a mão de um moribundo que 
tive, finalmente, o sentimento de encon-
trar Deus. Ao legar-me os seus livros e os 

seus cursos, chamando-me assim a continuar o 
seu trabalho, Didier, professor de filosofia con-
vertido bem tarde, mostrava-me o caminho a se-
guir. Ele que eu considero pai de adoção, tomou a 
figura do Pai.

Venho de um meio totalmente ateu, que gos-
ta de se rir dos padres. À minha volta, nem um 
crente. Comecei por fazer minha esta hostilidade, 
que se transformou em benévola indiferença, por 
uma questão de estética, ligada ao meu gosto pela 
arte e pela música clássica, quase sempre sagra-

da. Não gosto que a fé seja posta ao ridículo. Aos 
quinze anos, uns amigos levam-me à capelania 
da escola: fiz um ano de catecumenado, mas não 
me pus nenhuma questão existencial. 

O «clic» foi o encontro com Madeleine, minha 
futura mulher, católica praticante. Tinha dezas-
sete anos. Por amor, segui-a à missa de domin-
go e aceitei casar pela Igreja, em 2014. Tenho o 
desejo de viver como cristão, de fazer batizar os 
meus filhos, de fundar a minha vida sobre a fé que 
espero vir a ter. Eu, que fui educado num mundo 
sem ideal, sou tocado pela exigência dos cristãos 
que encontro e pela alegria que os inunda. O seu 
exemplo convida-me a votar a minha existência à 
busca da verdade cristã. Não quero mais conten-
tar-me com uma vida mesquinha, centrado sobre 
mim mesmo.  De maneira concomitante, procuro 
avidamente matar a minha sede na filosofia.

O elemento detonador é a morte de Didier. Foi 
aí que decidi pedir o Batismo, em 2017. Alegra-
ram-se muito na minha paróquia: «Sangue novo, 
é um sopro novo!» Ninguém ignora o meu comba-
te interior: tomo consciência do esforço que devo 
fazer para ser coerente com uma fé que me cha-
ma a transformar-me cada vez mais. Uma escola 
de liberdade, certamente, mas com um preço real 

A alegria que os inunda
João Castelhano

ESPIRITUALIDADE
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a pagar. Quantas resistências a vencer! Um dia, 
em que me confessava a um padre capuchinho, 
ele diz-me esta palavra que mexe comigo: «O Ba-
tismo é uma morte e uma ressurreição. Então ago-
ra, morre!»

Descubro claramente a tarefa que tenho de rea-
lizar enquanto viver: dar-me inteiramente à ver-

dade. A busca filosófica não tem outro objetivo 
senão tornar manifesta uma presença. A minha 
conversão chama-me a um dom total, para o qual 
me sinto bem pobre. Mas sei bem que, no fim do 
caminho, há a alegria.

BENTO, 29 anos, Professor de Filosofia, 
in «PRIER» - nº435, outubro 2021

Jornadas Nacionais da Pastoral 
do Turismo vão ser em Coimbra
Já o tínhamos dito, mas vale a pena recordar. 
A Diocese de Coimbra vai receber as V Jornadas 
Nacionais da Pastoral do Turismo, no Seminário 
Maior de Coimbra, de 2 a 4 de fevereiro de 2023, sob o 
título “A caminho de uma Pastoral Laudato Si”. 
Entre as muitas presenças proeminentes, a de Rino 
Fisichella, Prefeito do Dicastério para a Evangelização, que 
fará uma reflexão na Sessão de Abertura das Jornadas. 

Mais informações e inscrições em 
 www.jornadaspastoraldoturismo2023.pt
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Lembro-me que em 2007 despertei para a 
realidade que a Igreja tinha um novo Papa, 
que João Paulo II tinha marcado a vida de 

muitos, mas que era altura de conhecer Bento XVI. 
Lembro-me dos primeiros impactos que a sua fi-
gura e voz provocaram em mim e a inevitável com-
paração com a presença e voz forte de João Paulo II. 

O primeiro documento que li foi a encíclica que 
dá título a este espaço “Deus Caritas Est”. É, para 
mim, um dos textos mais importantes do Magis-
tério das últimas décadas. Uma das partes que 
quero destacar é, logo no início, a que se dedica 
ao eros e agape. O seu texto leva-nos a descobrir 
a novidade bíblica: “…Deus ama o homem. (…) o 
único Deus em que Israel crê, ama pessoalmen-
te. Além disso, o seu amor é um amor de eleição: 
entre todos os povos, Ele escolhe Israel e ama-
-o — mas com a finalidade de curar, precisamente 

deste modo, a humanidade inteira. Ele ama, e este 
seu amor pode ser qualificado sem dúvida como 
eros, que no entanto é totalmente agape também.”1  
Portanto nós estamos chamados a uma relação 
com ele que é também eros e agape, a relação com 
Deus é relação com todos os outros. “Só a minha 
disponibilidade para ir ao encontro do próximo e 
demonstrar-lhe amor é que me torna sensível tam-
bém diante de Deus. Só o serviço ao próximo é que 
abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por 
mim e para o modo como Ele me ama. Os Santos — 
pensemos, por exemplo, na Beata Teresa de Calcutá 
— hauriram a sua capacidade de amar o próximo, 
de modo sempre renovado, do seu encontro com o 
Senhor eucarístico e, vice-versa, este encontro ga-
nhou o seu realismo e profundidade precisamente 
no serviço deles aos outros. Amor a Deus e amor 
ao próximo são inseparáveis, constituem um único 

DEUS CARITAS EST

«Fazei coisas belas, 
mas sobretudo tornai 
as vossas vidas 
lugares de beleza»
Carlos João Diogo

1 Deus Caritas Est, 9

OPINIÃO
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mandamento. (…) Deste modo, já não se trata de um 
«mandamento» que do exterior nos impõe o impos-
sível, mas de uma experiência do amor proporcio-
nada do interior, um amor que, por sua natureza, 
deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O 
amor cresce através do amor. O amor é «divino», 
porque vem de Deus e nos une a Deus, e, através des-
te processo unificador, transforma-nos em um Nós, 
que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, 
até que, no fim, Deus seja «tudo em todos»” 2.

A partir deste texto comecei a compreender as 
mãos de Teresa de Calcutá e as mãos de tantas 
outras pessoas que cuidam, que abraçam, que le-
vantam, que acariciam, a expressão do amor eros 
de Deus e que essa experiência diária os levou a 
experimentar cada vez com mais força o amor 
agape de Deus para com todos. Pelo dom da nos-
sa vida a encarnação do amor de Deus continua a 
ser possível. Mesmo a imperfeição da nossa con-
dição humana faz parte, como um eros que pre-
cisa sempre de equilibrar-se num agape absolu-
to. Este texto foi e continua a ser para mim uma 
grande janela aberta por onde o Espírito Santo 

sopra e ajuda a entender quem sou e o amor que 
estou chamado a viver. 

Quero destacar um outro momento, durante a 
presença de Bento XVI em Portugal. Eu tive opor-
tunidade de seguir em directo praticamente to-
das as suas intervenções.

Aguardava com particular interesse o discurso 
aos agentes da cultura. E nesse momento ouvi 
uma frase, uma das últimas do seu discurso, que 
nunca mais esqueci: “Fazei coisas belas, mas so-
bretudo tornai as vossas vidas lugares de beleza.” 
Naquele contexto, com tantas pessoas de várias 
origens, crentes, não crentes, era necessária uma 
frase que unisse toda a gente e penso que é exac-
tamente o que Bento XVI conseguiu. Todos somos 
sensíveis à beleza. Procuramos a beleza todos os 
dias e em tudo o que fazemos. Queremos que 
aqueles que amamos experimentem a beleza. E a 
forma de fazermos isso é tornar as nossas vidas 
lugares de beleza. Mais do que fazer coisas belas 
devemos tornar as nossas vidas em lugares onde 
todos se podem encontrar com a beleza. Muito 
obrigado, Bento XVI. k

2 Deus Caritas Est, 18
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Aseguir ao passamento inesperado do 
Padre Américo, em 16 de Julho de 1956, 
foi aceite o Padre Carlos José Galamba 

Bragança Ferreira [1925 †2011] como responsá-
vel principal pela Obra da Rua, na sua sede - Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa, pelo Bispo do Por-
to, D. António Ferreira Gomes [1906†1989], con-
forme Nota da Secretaria Episcopal do Porto: […] 
reuniram-se todos os sacerdotes que, à morte do 
fundador, com conhecimento seu e consentimen-
to dos respectivos Prelados, se encontravam ao 
serviço ou proximamente interessados na Obra, 
em número de cinco, e todos compareceram pes-
soalmente no Paço Episcopal do Porto, no dia 18 
de Julho, onde foram recebidos pelo Venerando 
Prelado, lhe declararam que, por unanimidade, 
propunham, para sucessor ao Fundador, o Rev.º 
Padre Carlos Galamba. O Prelado aceitou a pro-
posta, dirigiu-lhes, com os seus sentimentos pela 
morte do Snr. Padre Américo, palavras de louvor, 
encorajamento e exortação ao melhor entendi-
mento e fraternidade sacerdotal [O Gaiato, n. 325, 
18 Agosto 1956]. 

O Padre Américo e os outros Padres diocesa-
nos ao serviço da Obra da Rua, enviados pelos 
seus Bispos, estabeleceram necessariamente 
reuniões periódicas, em comunhão. Os Padres 
da Rua têm escolhido sucessivamente um Pa-
dre orientador [director da Obra da Rua], de-
pois nomeado pelo Bispo do Porto. Entretanto, 
deram forma às Normas de Vida dos Padres da 
Rua, aprovadas pelos Bispos da Igreja Católica 
em Portugal - com sacerdotes seus ao serviço da 
Obra da Rua e a Obra da Rua ao serviço da Igreja 
nas suas dioceses [Fátima, 3-VII-1965]. 

Para o amparo das crianças e dos adolescen-
tes abandonados e ajuda aos pobres, o serviço 

eclesial da Obra da Rua – Obra do Padre Améri-
co estendeu-se depois a África, durante a época 
da Guerra Colonial. Assim, foram fundadas duas 
Casas do Gaiato em Angola, no início de 1964: no 
vale do Cavaco, em Benguela, com o Padre Ma-
nuel António Pereira [1934†2020]; e no Culamo-
xito, em Malanje, com o Padre José Telmo Ferraz 
[n.1925]. Ainda surgiu a Casa do Gaiato em Mo-
çambique, com o Padre José Maria Costa [1933 
†2016]: na Quinta de S. Tiago, em Lourenço Mar-
ques -1967 [tomada pela República de Moçambi-
que, em 1975]; e, em 1991, na Massaca, enquanto 
se ergueu outra Aldeia em Boane – Maputo, que 
actualmente está desligada.

Ao longo dos anos, outros padres estiveram e 
serviram na Obra da Rua, em formas diferencia-
das de mais ou menos tempo, v.g.: P.e Joaquim 
Fatela [1927 †2012], P.e José Flausino [1913 †1985], 
P.e Abraão Lopes [1925 †2020], P.e Abel Pires 
[n.1943], P.e Manuel Moura [n.1950], P.e João Rosa 
Ferreira [n.1955], P.e Manuel Kalemba [n.1966], 
P.e Manuel Custódio Langane [n.1968], P.e João 
Luís Ferreira [n.1956], P.e Dejanir Lacerda Araújo 
[n.1966]. Lembram-se ainda os sacerdotes que 
foram prestando colaboração em momentos de 
ordem espiritual.

A inquietação sacerdotal, do serviço eclesial 
na Obra da Rua, tem-se manifestado assim em 
vários presbíteros, marcados pelo carisma do 
Padre Américo – a evangelização dos pobres, 
conforme se verifica nas páginas d´O Gaiato. So-
bre os padres diocesanos que servem na Obra da 
Rua, com licença dos seus Bispos - provenien-
tes do Patriarcado de Lisboa, e das Dioceses de 
Coimbra [2], Bragança-Miranda [2], Porto [2], 
Saragoça (Espanha) e Malanje (Angola) - são ac-
tualmente nove e não há nomes. k

PADRE AMÉRICO

A Obra da Rua depois do 
passamento inesperado 
do Padre Américo
Manuel Mendes
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Faleceu em Roma, no dia 10 de janeiro, aos 
81 anos de idade, o Cardeal George Pell, ví-
tima de complicações cardíacas pós-ope-

ratórias a uma anca.
Pell era australiano, tendo sido Arcebispo de 

Sydney e depois de Melbourne. Teve há alguns 
anos o seu nome muito propalado por causa de 
ter sido condenado a uma pena de seis anos de 
prisão, acusado de cometer abusos sexuais con-
tra menores na década de 90. Após recurso, o Su-
premo Tribunal da Austrália ilibou-o. 

Já depois da sua morte, o seu nome voltou a ser 
referido insistentemente por alguns setores da 
Igreja com grandes títulos sobre as suas reservas 
ao Documento de Trabalho da Etapa Continental 
do Sínodo dos Bispos, segundo um texto publica-
do em Inglaterra. 

Na Igreja universal, foi chamado pelo Papa 
Francisco para a equipa de cardeais que estudou e 
implementou a reforma da Cúria Romana, tendo 
sido prefeito da Secretaria da Economia do Vati-
cano, na qual iniciou várias reformas financeiras.

A celebração de Exéquias foi no dia 14 de janei-
ro, com a Missa presidia pelo decano do Colégio 
Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re que, 
na homilia, recordou que os últimos anos da vida 
do cardeal Pell “foram marcados por uma conde-
nação injusta e dolorosa”, “pois esteve detido qua-
trocentos e quatro dias numa cela em duas prisões 
de segurança máxima, em Melbourne e depois em 
Barwon, também com um período de isolamento”. 

Para Re, “foi uma experiência de grande sofrimen-
to vivida com confiança no julgamento de Deus, 
dando um exemplo de como aceitar também as 
punições injustas com dignidade e paz interior”.

Battista Re terminou a sua homilia, conforme 
a informação divulgada pela Vartican News, con-
siderando que Pell foi um “homem de Deus e um 
homem da Igreja, marcado por uma fé profunda 
e uma grande solidez de doutrina, que sempre 
defendeu sem hesitação e com coragem, preocu-
pado apenas em ser fiel a Cristo”, entristecendo-o 
em particular “o enfraquecimento da fé no mun-
do ocidental e a crise moral da família”.

No final da celebração eucarística, o Papa 
Francisco presidiu o rito da encomendação e 
despedida. k

REFORMADOR DA CÚRIA ROMANA

Faleceu o Cardeal George Pell

© Foto Vatican Media
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“Hoje começamos um novo ciclo de 
catequeses, dedicado a um tema 
urgente e decisivo para a vida cris-

tã: a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo 
apostólico. Trata-se de uma dimensão vital para 
a Igreja: com efeito, a comunidade dos discípulos 
de Jesus nasce apostólica, nasce missionária, não 
proselitista e desde o início deveríamos distinguir 
isto: ser missionária, ser apostólica, evangelizar 
não é o mesmo que fazer proselitismo, nada tem 
a ver uma coisa com a outra” – assim começou o 
Papa Francisco, no dia 11 de janeiro, o seu novo ci-
clo de catequeses à quarta-feira.

E continuou: “Trata-se de uma dimensão vital 
para a Igreja: a comunidade dos discípulos de 
Jesus nasce apostólica e missionária. O Espírito 
Santo plasma-a em saída - a Igreja em saída, que 
sai – para que não fique fechada em si mesma, 
mas seja extrovertida, testemunha contagiosa 
de Jesus – a fé também se contagia – destina-
da a irradiar a sua luz até aos extremos confins 
da terra. (…) Quando a vida cristã perde de vis-
ta o horizonte da evangelização, o horizonte do 
anúncio, adoece: fecha-se em si mesma, torna-
se autorreferencial, atrofia-se. Sem zelo apos-
tólico, a fé esmorece. Ao contrário, a missão é o 
oxigénio da vida cristã: tonifica-a e purifica-a”.

Para a primeira catequese deste ciclo, Francisco 
escolheu o texto de Mateus (9,9-13), onde o pró-
prio narra o seu chamamento por Jesus. Segundo 
o Papa, “enquanto entre Mateus e o seu povo há 
distância – pois eles viam o adjetivo “publicano” 
- Jesus aproxima-se dele, porque cada homem é 
amado por Deus; “Até este desventurado?”. Sim, 
inclusive este desventurado, aliás Ele veio para 
este desventurado, diz o Evangelho: “Vim para 
os pecadores, não para os justos”.  Este olhar de 
Jesus que é belíssimo, que vê o outro, quem quer 
que seja, como destinatário de amor, é o início da 
paixão evangelizadora. Tudo começa a partir des-
te olhar, que aprendemos com Jesus”.

Jesus separa Mateus do poder 

Depois de aprofundar o «olhar» de Jesus, 
o Santo Padre evidenciou mais dois ele-
mentos nesta passagem bíblica: um mo-

vimento e uma meta: “Jesus «Viu um homem», Ma-
teus. A isto segue-se – segunda passagem – um 
movimento. (…) Mateus estava sentado no banco 
dos impostos; Jesus disse-lhe: «Segue-me!». E 
ele «levantou-se e seguiu-o». Observemos que o 
texto realça: “levantou-se”. Por que é tão impor-
tante este detalhe? Porque naquela época quem 
estava sentado tinha autoridade sobre os outros, 
que permaneciam de pé diante dele para o ouvir 
ou, como nesse caso, para pagar os impostos. Em 
síntese, quem estava sentado tinha poder. A pri-
meira coisa que Jesus faz é separar Mateus do po-
der: do estar sentado para receber os outros, põe-
no em movimento rumo aos outros, não recebe, 
não: vai até aos outros; fá-lo deixar uma posição 
de supremacia para o colocar no mesmo nível dos 
irmãos e para lhe abrir os horizontes do serviço”. 

O anúncio começa hoje, 
no lugar em que vivemos 

“Terceiro, uma meta. Depois de se le-
vantar e seguir Jesus, para onde irá 
Mateus? Poderíamos imaginar que, 

tendo mudado a vida daquele homem, o Mes-
tre o conduziu para novos encontros, novas ex-
periências espirituais. Não, ou pelo menos não 
imediatamente. Em primeiro lugar, Jesus vai a 
sua casa; ali, Mateus prepara-lhe «um grande 
banquete», no qual «participa uma grande mul-
tidão de publicanos» (Lc 5, 29), isto é, pessoas 
como ele. Mateus regressa ao seu ambiente, mas 
volta mudado e com Jesus. O seu zelo apostóli-
co não começa num lugar novo, puro, num lugar 
ideal, distante, mas começa lá onde vive, com as 
pessoas que se conhece”. k

AUDIÊNCIAS DE QUARTA-FEIRA

Novo ciclo de catequeses é dedicado 
à paixão pela evangelização
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Apreparação do Grande de Jubileu de 
2025 está em marcha, a nível eclesial, 
mas também nas suas implicações ci-

vis, nomeadamente para a cidade de Roma que 
verá o número de peregrinos aumentar signifi-
cativamente. Por isso, Roberto Gualtieri, Prefeito 
de Roma e comissário extraordinário para o Ano 
Santo, encontrou-se com o Papa Francisco no dia 
12 de janeiro para lhe dar a conhecer as diversas 
intervenções que vão ser feitas na capital 
italiana “para acolher os peregri-
nos e tornar a cidade mais 
moderna, inclusiva e sus-
tentável”. Num tweet 
publicado depois da 
audiência, o pre-
feito de Roma 
escreveu: “Foi 
uma honra 
partilhar com 
o Papa o Pla-
no das obras 
que vão ser 
r e a l i z a d a s 
para o Jubileu 
de 2025. Roma 
responde ao 
afeto do seu Bis-
po e agradece-lhe 
pelo seu incansável 
compromisso pela 
paz e para com os mais 
frágeis”.

É oportuno lembrar que o Ju-
bileu 2025 tem como tema “Peregrinos 
da Esperança”. Os diversos materiais estão a ser 
preparados; também aqueles mais simbólicos, 
como o hino (em fase de concurso) e o logotipo, 
já escolhido. Lembramos a sua simbologia, se-
gundo o texto publicado pelo Dicastério para a 
Evangelização:

“O Logo mostra quatro figuras estilizadas para 

indicar toda a humanidade dos quatro cantos da 
terra. Cada um abraça o outro, indicando a solida-
riedade e a fraternidade que devem unir os povos. 
Deve-se notar que a primeira figura está agarra-
da à cruz. As ondas subjacentes são agitadas para 
indicar que a peregrinação da vida nem sempre é 
em águas calmas. Muitas vezes, as circunstâncias 
pessoais e os eventos mundiais exigem um maior 
sentido de esperança. É por isso que a parte infe-

rior da Cruz é alongada, tornando-se uma 
âncora que domina o movimento 

das ondas. Como se sabe, a 
âncora é usada muitas ve-

zes como uma metáfo-
ra da esperança. Na 

verdade, no jargão 
marítimo, ânco-

ra da esperan-
ça é o nome 
dado à âncora 
sobresselen-
te, utilizada 
pelas embar-
cações para 
manobras de 

e m e r g ê n c i a 
para estabilizar 

o navio durante 
as tempestades. 

Note-se que a ima-
gem mostra como o 

caminho do peregrino 
não é individual, mas co-

munitário, com os sinais de um 
dinamismo crescente que se dirige 

cada vez mais para a Cruz. A Cruz não é estática, 
mas também dinâmica, inclinando-se e encon-
trando-se com a humanidade, como se não a dei-
xasse sozinha, mas oferecendo a certeza da sua 
presença e a segurança da esperança. Por fim, em 
letra verde e bem visível, está o Lema do Jubileu 
2025, Peregrinos da Esperança. k

JUBILEU 2025

Roma responde 
ao afeto do seu Bispo
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No último domingo, depois do Angelus, 
o Santo Padre referiu-se à Semana 
de Oração pela Unidade dos Cristãos, 

gradecendo “ao Senhor que, fiel e pacientemen-
te, conduz o seu povo à plena comunhão” e fez 
o anúncio de um evento ecuménico a ocorrer 
no dia 30 de setembro, às portas da Abertura 
da primeira fase da Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos: “O caminho da unidade 
dos cristãos e o caminho da conversão sinodal 
da Igreja estão ligados. Aproveito, por isso, esta 
ocasião para anunciar que no dia 30 de setem-
bro – um sábado – se vai realizar na Praça de São 
Pedro uma vigília de oração ecuménica, na qual 
confiaremos a Deus os trabalhos da XVI Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos”, dis-
se. Depois acrescentou uma particularidade em 

relação aos jovens: “para os jovens que vierem 
à Vigília, haverá um programa especial durante 
todo o fim de semana, organizado pela Comuni-
dade de Taizé”. Por fim, o Papa deixou um convi-
te à participação das diversas confissões cristãs: 
“Desde já, convido os irmãos e irmãs de todas as 
confissões cristãs a participar neste encontro do 
Povo de Deus”.

Esta Vigília Ecuménica de Oração, que será 
presidida pelo Papa Francisco, faz parte de uma 
iniciativa ecuménica promovida pela Comuni-
dade de Taizé em colaboração com a Diocese de 
Roma, a Secretaria Geral do Sínodo, o Dicasté-
rio para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o 
Dicastério para os Leigos, Família e Vida, assim 
como numerosas outras igrejas cristãs e asso-
ciações eclesiais e ecuménicas. k

COM O APOIO DE “TAIZÉ” PARA OS JOVENS

Papa anuncia vigília ecuménica 
na abertura do sínodo

Movimento de Espiritualidade 
da Sagrada Família
O Movimento de Espiritualidade da Sagrada Família 
promove no dia 22 de janeiro, no Santuário de Fátima, 
um “Dia de ação de graças pelas maravilhas que Deus 
faz nas famílias e através das famílias do MESF”, sob 
o tema “Família atreve-te a caminhar com Maria”. 
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Recebendo a Confederação das Confrarias 
das Dioceses de Itália, no dia 16 de janei-
ro, o Papa Francisco socorreu-se de mais 

um neologismo teológico para lhes indicar uma 
pista de ação: evangelicidade. A que acrescentou 
mais duas orientações: eclesialidade e missão. 
Disse ele:

“Gostaria de convidar-vos a organizar o vosso 
caminho em torno de três eixos fundamentais: 
evangelicidade, eclesialidade e espírito missio-
nário. Resumiria isso da seguinte forma: - andar 
nas pegadas de Cristo; - caminhar juntos; - cami-
nhar anunciando o Evangelho”.

Relativamente à primeira, exortou as Confra-

rias “a cultivar a centralidade de Cristo na sua 
vida, na escuta quotidiana da Palavra de Deus”, 
aconselhando os membros das Confrarias a le-
rem todos os dias um texto do Evangelho e a par-
ticipar “regularmente nos momentos formativos, 
na frequência assídua dos sacramentos, numa 
vida intensa de oração pessoal e litúrgica”, “com 

fervor e empenho concreto na 
caridade”.

Sobre o “caminhar juntos”, 
para Francisco “a história das 
Confrarias oferece à Igreja uma 
experiência secular de sino-
dalidade, que se expressa nos 
instrumentos comunitários de 
formação, discernimento e de-
liberação, e no contato vivo com 
a Igreja local, com os Bispos e 
com as Dioceses”. A seguir, pe-
diu-lhes para fazerem dos seus 
conselhos e assembleias “luga-
res de escuta de Deus e da Igre-
ja, de diálogo fraterno, caracte-
rizados por um clima de oração 
e de caridade sincera”. 

Por último, sobre a perspe-
tiva de “caminhar anunciando 
o Evangelho”, o Santo Padre 
desafiou as Confrarias a estu-
dares bem as novas formas de 

pobreza do nosso tempo e a cuidarem delas: “tal-
vez não saibamos, mas há muitas novas pobrezas. 
Nesse sentido, a história das Confrarias possui 
um grande património carismático. Não deixem 
cair esse legado! Mantei vivo o carisma do serviço 
e da missão, respondendo com criatividade e co-
ragem às exigências do nosso tempo”. k

EVANGELICIDADE, ECLESIALIDADE E MISSÃO

Papa pede às Confrarias 
que estudem e socorram as 
novas formas de pobreza

© Foto Vatican Media
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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. 

19a25
JAN. UNIDADE DOS CRISTÃOS

Celebrações na área da Diocese de Coimbra
Cinco celebrações, todas às 21h: no dia 19 de janeiro, quinta-feira, uma celebração na 
igreja presbiteriana do Bebedouro; no dia 20, sexta-feira, capela católica de Portomar 
(paróquia de Mira); na segunda-feira, dia 23, celebração na igreja católica de Cadima; 
no dia 24, terça-feira, celebração na igreja presbiteriana das Alhadas; no dia 25, quarta-
feira, celebração na igreja católica de Santo António dos Olivais, em Coimbra.

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”.

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.

AGENDA
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22
JAN. PEREGFRINAÇÃO ANIVERSÁRIA

Movimento de Espiritualidade da Sagrada Família 
Sob o tema “Família atreve-te a caminhar com Maria”, o Movimento de Espiritualidade 
da Sagrada Família promove no dia 22 de janeiro, no Santuário de Fátima, um “Dia 
de ação de graças pelas maravilhas que Deus faz nas famílias e através das famílias 
do MESF”. O Dia integra-se na 16ª peregrinação aniversária do MESF, contando com 
vários momentos de vivência espiritual, com a reflexão temática orientada pelos 
jovens e com uma “Celebração do envio” na eucaristia ao encerrar o encontro.

23
JAN. DIA JMJ

23 de janeiro
Uma vigília de oração todos os dias 23 de cada mês, promovida pelo COD de 
Coimbra, em comunhão com as outras dioceses do país, a caminho da JMJ 
Lisboa 2023. A próxima é no dia 23 de janeiro, às 21h15, na Sé Velha.

24
JAN. ENCONTRO DE PADRES NOVOS

Dia 24 de janeiro
O próximo “Encontro de Padres Novos” da Diocese de Coimbra. Este é um encontro 
inserido no modelo de acompanhamento pelo senhor Bispo e pelo senhor 
Reitor do Seminário dos padres com menos anos de ministério sacerdotal.

31
JAN. CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

24º Aniversário
O Serviço promovido pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da 
família em colaboração com o Instituto Secular das Cooperadoras da 
Família vai celebrar no dia 31 de janeiro o seu 24º aniversário.

02
FEV. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

10º aniversário da adoração na Igreja de São Tiago
Celebração da Eucaristia de ação de graças no 10º aniversário da Adoração 
contínua pelo dom das vocações, na Igreja de Santiago (santuário 
diocesano de oração pelas vocações), no dia 2 de fevereiro às 18h30.
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10
FEV. “JOVEM, LEVANTA-TE! CRISTO VIVE.”

Reunião dos secretariados diocesanos de ação pastoral
Os diferentes Secretariados Diocesanos de ação pastoral e outros serviços relevantes 
vão ter a sua reunião comum no dia 10 de fevereiro. Trata-se basicamente de 
um encontro anual proposta pela diocese para interconhecimento e análise da 
implementação do Plano Pastoral Diocesano a partir da sua intervenção.

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.

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.

28a29
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.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

“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.
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11
FEV.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

“A URGÊNCIA DO AGORA”

Enovar 23 será no dia 11 de fevereiro
O Alpha Portugal retoma as Conferências E+NOVAR de forma presencial. 
Sob o tema “A Urgência do Agora”, o Enovar 23 vai decorrer no Centro de 
Congressos de Aveiro, no dia 11 de fevereiro de 2023, das 9h às 22h. As inscrições 
abriram no dia 1 de janeiro, com custo de 30€ até 15 de janeiro, de 35€ entre 
15 de janeiro e 5 de fevereiro, e de 45€ a partir de 6 de fevereiro.

18a25
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.

IGREJA UNIVERSAL

DIA 22 DE JANEIRO

Igreja celebra o quarto Domingo da Palavra de Deus
Sob o tema “O que vimos é o que vos anunciamos” (1Jo 1,3), a Igreja vai celebrar no dia 
22 de janeiro o Domingo da Palavra de Deus. No Vaticano, o Papa Francisco presidirá à 
Missa na Basílica de São Pedro, na qual instituirá Leitores e Catequistas. A celebração 
acontece pelo quarto ano consecutivo, depois do Papa Francisco a ter instituído no dia 30 
setembro 2019 (dia da festa litúrgica de São Jerónimo), pelo Motu Proprio “Aperuit illis”. O 
Domingo da Palavra de Deus foi fixado por Francisco no III Domingo do Tempo Comum, 
e pretende “fazer crescer no povo de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as 
sagradas Escrituras, tal como ensinava o autor sagrado já nos tempos antigos: esta palavra 
«está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares» (Dt 30, 14)”.

17
MAR.

IGREJA UNIVERSAL

24 HORAS PARA O SENHOR

“Tem piedade de mim, que sou pecador”
Segundo informação do Dicastério para a Evangelização, a celebração deste ano das “24 
horas para o Senhor” será sob o tema “Tem piedade de mim, que sou pecador”. A celebração 
vai decorrer na sexta-feira, 17 de março, e no sábado, 18 de março de 2023, com as igrejas das 
dioceses de todo o mundo unidas nesta iniciativa, apresentada como uma “oportunidade 
propícia para vivenciar o sacramento da Reconciliação no contexto da Adoração Eucarística”.
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chão de
 couce

Penela
cumeira, espinhal, 
podentes, rabaçal,  

santa eufémia e são miguel

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Podentes
No domingo, dia 8 de janeiro, 
os meninos e meninas dos gru-
pos de catequese de Podentes 
cumpriram a tradição de can-
tar pelas ruas as janeiras, dese-
jando um feliz ano novo a todos 
os habitantes de Podentes.

Concurso de Presépios 
– Penela Presépio 2022
A Câmara Municipal de Penela 
entregou no passado dia 8 de 
janeiro, numa Cerimónia na 
Igreja na Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela e presidida 
pelo Senhor Presidente do Mu-
nicípio de Penela, Dr. Eduardo 
Santos, os Prémios do concur-
so dos Presépios. Estiveram 

a concurso 12 presépios que 
cumpriram todos os requisitos 
das normas publicadas. 
Os vencedores foram: 

1º Prémio – River Flower 
Schooll – Vila do Espinhal

2º Prémio – ERPI – Santa Casa 
da Misericórdia de Penela

3º Premio - UCC – Santa Casa 
da Misericórdia de Penela
Parabéns aos contemplados e 
ficou a certeza que este ano de 
2023, haverá novamente Con-
curso com algumas novida-
des. Um grupo de músicos da 
Sociedade Filarmónica Pene-
lense, animaram o evento com 
algumas peças musicais.

 +CUMEEIRA

Dia de Reis

A Catequese Paroquial da 
Cumeeira, esteve presente na 
Eucaristia da Epifania, no pas-
sado dia 8 de janeiro, recriando 
a chegada dos Magos para ado-
rarem o Deus Menino. Obriga-
do a todos aqueles que estão 
sempre dispostos a trabalhar 
em prol da nossa comunidade.

Cerejeiras 
e São Sebastião
Os tradicionais leilões ao Me-

IGREJA VIVA

«Alicerçados em Cristo, formamos comunidades 
de discípulos para o anúncio do Evangelho»
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nino Jesus, realizaram-se nos 
lugares das Cerejeiras e de 
São Sebastião, no passado dia 
8 de janeiro. Uma tradição 
que continua bem viva nestas 
comunidades.

||||||||||||||||||||| AGENDA

 cQuinta-feira, 
19 de janeiro
10h00 : Eucaristia na 
Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela

 cSexta-feira, 20 
de janeiro – Dia de 
São Sebastião
18h00 : Eucaristia na Igreja 
Matriz da Vila do Espinhal 
19h30 : Eucaristia na 
Igreja Matriz da Cumeeira, 
seguida de Procissão em 
Honra de São Sebastião, 
Padroeira da Cumeeira

 cSábado, 21 de janeiro
18h15 : Eucaristia Vespertina 
na Capela de Fetais Cimeiros
18h15 : Celebração da Palavra 
na Capela de São Sebastião
18h15 : Eucaristia Vespertina 
na Capela das Taliscas
19h30 : Eucaristia Vespertina 
na Capela das Cerejeiras
19h30 : Celebração da Palavra 
na Capela de Santo Amaro
19h30 : Eucaristia Vespertina 
na Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela, seguida 
de Exposição e Adoração 
do Santíssimo Sacramento 
– JMJ Lisboa 2023
 

 cDomingo, 22 de 
janeiro – III Domingo 
do Tempo Comum
9h00 : Eucaristia na Igreja 
Matriz da Vila do Espinhal, 

seguida de Procissão em 
Honra de São Sebastião, 
Padroeiro da Vila do Espinhal
9h00 : Eucaristia na 
Capela de Viavai
10h15 : Eucaristia na Igreja 
Matriz da Cumeeira
10h15 : Celebração da Palavra 
na Igreja Matriz do Rabaçal
11h30 : Eucaristia na Igreja 
Matriz de Podentes
11h30 : Eucaristia na 
Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela

 cQuarta-feira, 
25 de janeiro
19h30 : Eucaristia na Capela 
da Senhora da Glória

 cQuinta-feira, 
26 de janeiro
10h00 : Eucaristia na 
Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela

 cSexta-feira, 
27 de janeiro
19h30 : Eucaristia na 
Capela dos Carvalhais

 cSábado, 28 de janeiro
18h15 : Eucaristia Vespertina 
na Capela de Fetais Fundeiros
18h15 : Eucaristia Vespertina 
na Capela de São Sebastião
19h30 : Eucaristia Vespertina 
na Capela de Santo Amaro
19h30 : Celebração da Palavra 
na Capela das Cerejeiras
19h30 : Eucaristia Vespertina 
na Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela
 

 cDomingo, 22 de 
janeiro – IV Domingo 
do Tempo Comum
9h00 : Eucaristia na Igreja 
Matriz da Vila do Espinhal

9h00 : Eucaristia na 
Capela das Taliscas
9h00 : Celebração da Palavra 
na Capela de Viavai
10h15 : Eucaristia na Igreja 
Matriz do Rabaçal
10h15 : Celebração da Palavra 
na Igreja Matriz da Cumeeira
11h30 : Eucaristia na Igreja 
Matriz de Podentes
11h30 : Eucaristia na 
Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela

||||||||||||||||||| FAMÍLIAS

Óbitos

 +PENELA

Faleceu no dia 18 de 
dezembro, Ramiro Santinho 
Nunes, 75 anos de idade, 
viúvo de Maria Lucília 
Joaquim, residente em 
Fetais Fundeiros- União das 
Freguesias de São Miguel, 
Santa Eufémia e Rabaçal- 
Penela. Foi a sepultar no 
cemitério de Penela.

Faleceu no dia 18 de 
dezembro, Virgínia da 
Piedade, 98 anos de idade, 
viúva de António Dias da 
Silva, residente em Cerejeiras 
- União das Freguesias de 
São Miguel, Santa Eufémia e 
Rabaçal- Penela. Foi a sepultar 
no cemitério de Penela.

Faleceu no dia 3 de janeiro, 
Maria Isaura, 90 anos de 
idade, viúva, residente em 
Carvalhais - União das 
Freguesias de São Miguel, 
Santa Eufémia e Rabaçal- 
Penela. Foi a sepultar no 
cemitério de Penela.
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 +ESPINHAL

Faleceu no dia 3 de janeiro, 
João Pedro Mendes Fraga 
da Silva, 56 anos de idade, 
solteira, residente na Vila 
do Espinhal – Penela. Foi 
a sepultar no cemitério 
da Vila do Espinhal.

Faleceu no dia 7 de janeiro, 
Luís Eduardo Nunes Teixeira 
Mendes, 59 anos de idade, 
divorciado, residente em 
Penela. Foi a sepultar no 
cemitério da Vila do Espinhal.

 +PODENTES

Faleceu no dia 26 de 
novembro, Joaquim Luís, 85 
anos de idade, casado com 
Maria da Conceição Bernardo, 
residente em Podentes – 
Penela. Foi a sepultar no 
cemitério de Podentes.

 +CUMEEIRA

Faleceu no dia 25 de 
dezembro, Maria Augusta 
Calado, 99 anos de 
idade, viúva de Manuel 
Fernandes, residente em 
Venda dos Moinhos – 
Cumeeira. Foi a sepultar no 
cemitério da Cumeeira.

Faleceu no dia 29 de 
dezembro, Zulmira de Oliveira 
e Silva Fernandes, 97 anos 
de idade, viúva de David 
Duarte Fernandes, residente 
em Penela. Foi a sepultar no 
cemitério da Cumeeira.

coimbra 
urbana

São José e São 
João Batista

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Apresentação de 
3 crianças da catequese 
ao catecumenado

Este domingo, na Eucaristia 
das 10h30, foram apresen-
tadas 3 crianças (o Francis-
co Pascoal, a Rayza Zefanias 
e o Francisco Oliveira) do 3.º 
ano da Catequese de Infância, 
dando início ao Catecumena-
do com vista ao Sacramento 
do Batismo.
Crianças e Pais afirmaram pe-
rante toda a assembleia domi-
nical, o seu sim a seguir Jesus 
nesta caminhada de Fé.
Louvado seja Deus por mais 
esta graça na nossa comuni-
dade paroquial.
Somos todos convidados a re-
zar por estas crianças e suas 
famílias, para que Deus os 
ajude nesta caminhada e seja 
a Luz que os guia em todas as 

suas vidas. Assim seja!
Natália Costa, 

catequista do 3.º ano

Arrancou o percurso 
Vida Nova no 
Espírito Santo

Foi no passado sábado no salão 
paroquial da Igreja de São José.
O tema deste primeiro encon-
tro foi o Amor de Deus, único 
por cada um dos seus filhos, e 
esteve a cargo do Pe Francisco.
Este percurso conhecerá um 
ritmo semanal até ao final de 
fevereiro: até à segunda ses-
são, ainda poderá aceitar no-
vos participantes.

Palestra – “Importância 
da família no 
crescimento espiritual”

No Domingo, dia 22 de janei-
ro, dia em que toda a Igreja 
celebra a Festa da Palavra, as 
crianças do 4ºano, em ambas 
as paróquias, farão a Festa da 
Palavra.
No sábado, dia 21, em SJosé, 
haverá um encontro de pais e 
catequistas com uma pales-
tra pelo meio, “Importância da 
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família no crescimento espiri-
tual“, a cargo da Sílvia Montei-
ro (Drª) – será às 15h no salão 
SJosé.

Enovar23 
– inscrições abertas

Nos últimos anos as nossas co-
munidades viveram tempos de 
incerteza. Adiámos o nosso fu-
turo. Agora que retomámos as 
nossas vidas vivemos na urgên-
cia. Uma urgência muitas vezes 
desmedida, sem visão, uma 
urgência que nos paralisa, que 
nos impede de construir um 
futuro promissor. Neste Enovar 
vamos falar sobre esta urgên-
cia e partilhar algumas pistas 
de como podemos preparar ou 
trabalhar as nossas comunida-
des para este crescendo.
Inscrições abertas no site do 
Alpha Portugal.

Equipa de Animação 
Pastoral reuniu à volta 
de um jantar festivo

Por falta de oportunidade du-
rante o tempo do Natal, esta 
reunião festiva acabou por ser 
protelada para o primeiro dia 

do Tempo Comum deste novo 
período pastoral.
Cortesia do conhecido espaço da 
nossa cidade, Galerias de Santa 
Clara, cuja exploração desde há 
algum tempo tem estado a cargo 
de um elemento desta equipa, o 
Filipe, foi lá que, num misto de 
ambiente festivo e de trabalho, 
decorreu esta reunião que mar-
cou o arranque dos trabalhos 
neste novo ano civil.

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-
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 
20:00h às 22:30h.
Data de inicio 28/01/2023
Temas
28/01 Estabelecer 
bases sólidas;
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.

Questionário para 
ouvir o Povo de Deus

Recordamos este questionário 
que estamos a divulgar des-
de meados de novembro: é a 
nossa tentativa de recolher a 
opinião do maior número pos-
sível de pessoas sobre o que se 
passa na Igreja. Já respondeu? 
Pode divulgar? https://tinyurl.
com/quest-sinodal

Percursos Alpha 
a terminar
Dia 11 termina o Alpha Jovens, 
dia 13 o Alpha SJosé e dia 20 o 
Alpha SJBaptista. Há muitos 
testemunhos de vidas trans-
formadas, em todos os per-
cursos! E isso só foi possível 
porque muitos irmãos gasta-
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ram muitas horas de joelhos 
a interceder pelos bons frutos 
destes percursos! Obrigado: o 
vosso esforço deu frutos! Mui-
tos frutos!
 
APELO da Conferência 
Vicentina para 
dias 21 e 22/01

As conferências vicentinas 
na paróquia existem quase há 
90 anos. Devido à idade avan-
çada dos seus membros, foi 
oportuno pensar na fusão de 
2 conferências. Assim a partir 
de 1 de Janeiro, a nova confe-
rência usará a denominação 
Conferência Vicentina de Sta 
Teresinha do Menino de Jesus 
e S. João Bosco. 
Apelamos a todos os que sen-
tirem vocação no serviço e 
apoio aos mais pobres, sozi-
nhos e necessitados a todos 
os níveis, que no próximo fim 
de semana, dias 21 e 22/01, se 
inscrevam à entrada da Igre-
ja, para colaborarem com os 
vicentinos na visita a famílias 
carenciadas, ajudando no que 
for necessário: levar alimen-
tos, roupa, uma palavra ami-
ga, arranjar trabalho, ou seja, 
estar atento ao que for neces-
sário, de modo a aliviar o so-
frimento dos irmãos que mais 
sofrem e a mostrar, também, 
a nossa fé em obras.
Precisamos de si, e nunca 

precisámos tanto como hoje, 
para cumprir a nossa missão 
sócio-caritativa.
Pode também ajudar através 
de donativos (regulares ou 
pontuais), que reverterão para 
ajudar estas famílias necessi-
tadas (passamos recibo para 
IRS).
Poderá ver esclarecida qual-
quer dúvida à porta da Igreja 
este fim de semana ou envian-
do um email para vicentinosi-
grejasjose@gmail.com
A todos o nosso muito obriga-
do e que Deus vos abençoe!

nordeste

Alvares
alvares e pessegueiro

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS 

Centro Paroquial de 
Solidariedade Social da 
Freguesia de Alvares
As bonitas festas Natalícias e 
do Ano Novo, já passaram. Es-
tas festas foram vividas com 
muita alegria pelos utentes 
dos Lares de São João Batista 
de Cortes e São Mateus de Al-
vares. Alguns utentes foram 
para casa dos seus familiares 
passar o Natal e Ano Novo. 
Mantem-se a obrigação das fa-
mílias marcarem, antecipada-
mente, a visita que pretendem 
fazer aos seus familiares e o 
uso de máscara.

Dádiva de Sangue
Uma vez mais um grande nú-
mero de pessoas se inscreve-
ram no Centro Paroquial de Al-
vares, para dar sangue. Foram 
38 que se inscreveram, sendo 
aprovados 25, suspensos 13 e 
foram 10 dadores pela 1ª vez.
A Dra. Odete Basilissa Madu-
reira, do Instituto Português 
do Sangue e Transplantação, 
enviou as Boas Festas e deseja 
um Bom Ano Novo, para todos 
os dadores e para a nossa ins-
tituição, e agradece dizendo: “É 
tempo de dar e receber, é tem-
po de afetos em que celebram a 
vida, o dar e receber são gestos 
transversais a toda a atividade 
da transfusão e da transplan-
tação e todos nós somos parte 
de uma enorme cadeia de soli-
dariedade. O IPSTIP, quer agra-
decer-vos o vosso altruísmo e 
solidariedade. “
Odete Basilissa Madureira.

Capela de São João 
Batista de Cortes
A capela de São João Batista de 
Cortes tem expostos à vene-
ração dos fiéis, 12 imagens de 
Santos. Cada imagem tem uma 
mordoma ou um mordomo, 
que na festa litúrgica desses 
Santos manda celebrar uma 
missa de Ação de Graças e de 
louvor, por intenção dos mor-
domos e de todos os devotos. 
Durante o ano vão recebendo 
esmolas e no dia de todos os 
Santos todas as mordomas e 
todos os mordomos reúnem-
se no largo da Eira com alguns 
produtos da terra e é feito um 
leilão desses produtos. O resul-
tado desse leilão e as esmolas 
recebidas durante o ano é en-
tregue ao tesoureiro da Capela, 

45
S

U
P

LE
M

E
N

T
O

 I
G

R
E

JA
 V

IV
A



N.º 4913
19 DE JANEIRO DE 2023WWW.CORREIODECOIMBRA.PTCORREIO DE COIMBRA

SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA

o Sr. João Reis. O ano passado 
as mordomas e os mordomos 
entregaram a importância de 
1.909,00 €.
É uma grande ajuda, que mui-
to agradecemos às mordomias 
e devotos, que nos vão ajudar 
nas grandes obras de restau-
ro que pretendemos fazer na 
capela.
Presentemente estamos a 
substituir os mancais dos si-
nos, que estavam totalmente 
danificados e que vão custar à 
capela cerca de 3.500,00 €.

O Cantar dos Reis
Um grupo de 20 pessoas, no 
dia 7 de Janeiro, percorreram 
toda a povoação de Cortes, 
cantando os Reis, porta a por-
ta, recebendo as ofertas de to-
dos os habitantes. Além de al-
guns chouriços, um bolo-rei e 
uma garrafa de vinho do Porto, 
receberam também 744,68 €. 
Além do Grupo de Cantares de 
Cortes, acompanharam com 
as suas concertinas, o Rafael 
Luís, o Gonçalo Barata e a Lara 
com o bombo.
No dia 8 de Janeiro, dia em 
que a Igreja celebra a Epifania 
do Senhor, ou a festa dos Reis, 
cerca de 70 pessoas estiveram 
na Casa de convívio da Comis-
são de Melhoramentos de Cor-
tes, em alegre convívio toda a 
tarde, e à noite foi servido, a 
toda a gente, um magnífico e 
saboroso cozido à portuguesa 
e outras iguarias. É uma tradi-
ção cristã e muita antiga que 
deve ser mantida, como tantas 
tradições cristãs que, infeliz-
mente, vão sendo esquecidas.

Movimento 
Paroquial 2022

 +ALVARES

Primeira Comunhão – 5
Profissão de Fé – 1
Crisma – 15
Batizados – 2 
Casamentos – 0
Funerais – 32

 +PESSEGUEIRO 

Primeira Comunhão, 
Profissão de Fé e Crisma – 0
Casamentos – 0
Funerais – 21

Funerais realizados 
recentemente

 +ALVARES

No dia 24 de Novembro, Sra. 
Cidália Maria Barata Lima, 
viúva de António Maria 
Barata Lima, de Roda Cimeira, 
com 73 anos de idade.

No dia 29 de Novembro, 
faleceu no Lar de Cortes, a Sra. 
Maria da Encarnação Preciosa 
que contava 90 anos de idade, 
natural de Chã de Alvares.

No dia 3 de Dezembro faleceu, 
também no Lar de Cortes, 
com 96 anos de idade, a Sra. 
Margarida Maria Roda, viúva 
de João Alves Roda, igualmente 
natural da Chã de Alvares.

No dia 21 de Dezembro, 
faleceu em Lisboa a Sra. 
Maria Alzira Alves, viúva 
de Fernando Antão, natural 
da Chã de Alvares, que 
contava 85 anos de idade.

 +PESSEGUEIRO

No princípio do mês de 
Dezembro, faleceu no 
Pessegueiro, Sra. Maria 
Albertina Dias, que contava 
93 anos de idade.

No dia 9 de Dezembro, faleceu 
com 86 anos de idade, Sr. 
António Rodrigues Lopes.

No dia 22 de Dezembro, 
faleceu a Sra. Maria Augusta 
com 90 anos de idade, 
viúva de José Joaquim 
de Sobral Bendito.

No dia 27 de Dezembro, 
faleceu em Lisboa, a Sra. 
Maria Augusta Gonçalves 
Martins, com 82 anos de 
idade, viúva de Henrique 
Gonçalves Alves e era 
natural de Pessegueiro. 

Paz às suas almas, e 
sentidos pêsames a todas 
as famílias enlutadas.

Retificação
Nas últimas notícias que en-
viei para o jornal, escrevi que 
as estatísticas diziam que há 
em Portugal 200 milhões de 
pobres, ou no limiar da pobre-
za. Está errado, não são 200 
milhões, mas sim 2 milhões.
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Arganil
arganil, s. martinho da cortiça, 

sarzedo, pombeiro da beira, 
celavisa, secarias e folques

||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Batizado da Noa e 
Gabriela em Lamarosa

Batizado Gabriela

No passado fim-de-semana, o 
reitor de Arganil, padre Lucas 
Pio, deslocou-se a Lamarosa 
para celebrar os Batizados, da 
Noa e Gabriela.

Batizado Noa

As pequenas Noa e Gabriela, seus 
pais, padrinhos e familiares vive-
ram momentos de muita alegria, 
conscientes da importância do 
ato que estavam a realizar.
Às meninas e aos seus pais de-
sejamos que continuem no ca-
minho da Fé, alicerçados pelo 
Cristo vivo, Aquele que nunca 
nos desampara!

Padre Lucas, padre 
Albino e padre António

Os párocos da nossa Unidade 
Pastoral estiveram presentes 
no programa da Rádio Clube de 
Arganil, “Memórias do Rock””.
Foi um momento muito inte-
ressante e com boa disposição.
Parabéns aos nossos páro-
cos que sabem conviver e 
acolher, no verdadeiro senti-
do das palavras, com os seus 
paroquianos.

Os meninos do 4º 
ano da catequese de 
Arganil celebraram a 
sua Festa da Palavra

Foi no passado sábado, que 
um simpático grupo de me-
ninos do 4 º ano de catequese 
da Paróquia de Arganil, e suas 
famílias, viveram mais um 
momento importante da ca-
minhada cristã.
Depois de um acolhimento su-
blime a crianças e pais, o reitor 
de Arganil, Padre Lucas

Pio, explicou o significado da-
quele momento, culminando 
com a entrega da Bíblia e di-
plomas a cada menino, para 
que este dia possa ser recorda-
do por todos.
Que esta celebração fique gra-
vada no coração de cada um, 
permitindo que ele se abra 
carinhosamente à palavra de 
Deus e a possam espelhar em 
cada atitude do dia-a-dia.
“Sejam no mundo testemu-
nhas do amor de Deus”!

Marta Ramos Mendes

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

Café com Bíblia 
com alunos do 
Ensino Superior 

Na passada quinta feira, o Sr. 
Padre António Loureiro dina-
mizou o primeiro encontro 
com alunos da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Oli-
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veira do Hospital - Estgoh. 
Foi um momento agradá-
vel de partilha e de troca de 
experiências. 

Salienta- que alguns dos jo-
vens ainda são acólitos nas 
suas Paróquias de origem ou 
colaboram na Catequese. 
Como há vontade de conti-
nuar, ficou agendado novo en-
contro - Café com Bíblia - dia 
26 janeiro às 19h no Centro 
Catequético. 

Há café, há chá, bolachinhas e 
conversa...
Vamos procurar ler a Palavra 
de Deus, compreender e pen-
sar como aplicar nas nossas 
vidas...
Esta atividade está a ser orga-
nizada em articulação com a 
Comissão de Praxe da ESTGOH. 

Formação
SER CATEQUISTA 

“Ser Catequista é estar per-
manentemente na escola do 
Mestre”. 

No passado sábado, os Cate-
quistas da UPOH encontra-
ram-se para mais uma sessão 
de formação “Ser Catequista”. 
Neste encontro, dinamiza-
ram-se as catequeses 
7 - A comunidade cristã, lugar 
de catequese e catequese 
8 - A pedagogia de Jesus. 
Foi mais uma tarde de partilha 
e reflexão interessante que irá 
certamente contribuir para o 
crescimento de cada Catequis-
ta inscrito. 

Oração pela JMJ 
No próximo fim de semana 
decorrerá a iniciativa nacional 
24h de Oração.
A nossa Unidade Pastoral acei-
tou o desafio que será dinami-
zado pelo COT J’OliTá. 
Será na Igreja Matriz de Oli-
veira do Hospital, no próximo 
sábado dia 21 de janeiro às 19h. 
Neste momento de oração, 

queremos estar mais perto de 
Jesus, que nos salvou, que nos 
ama, que nos perdoa uma e 
outra vez. Jesus quer que se-
jamos felizes e tudo faz por 
isso. Nesta iniciativa nacional, 
queremos estar com Ele, que-
remos agradecer-lhe tudo. 
Mas queremos, em particu-
lar, focar na próxima Jornada 
Mundial da Juventude. 
Agradecer-lhe que o Papa ve-
nha a Lisboa e assim ajude 
os jovens de todo o mundo a 
encontrarem Jesus nas suas 
vidas, nas nossas vidas, na tua 
vida.

Não esqueçamos Maria, que 
partiu apressadamente ao 
encontro de Isabel. Nós pró-
prios também queremos ir 
apressadamente ao encontro 
de Jesus, queremos ir apres-
sadamente chamar amigos 
para fazer companhia a Jesus, 
queremos ir apressadamente 
à JMJ e queremos fazer tudo 
isto com Maria, nossa Mãe e 
Mãe de Jesus.
Lembremo-nos do que o Papa 
Francisco nos escreveu: “Expe-
rimentar na própria vida a pre-
sença de Cristo ressuscitado, 
encontrá-Lo «vivo», é a maior 
alegria espiritual, uma explo-
são de luz que não pode deixar 
ninguém «parado»”.
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||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Casal celebra bodas de 
ouro matrimoniais

No passado dia 13 de janeiro 
houve a coincidência de se po-
der celebrar a Eucaristia, na 
capela de Cavadas, paróquia do 
Louriçal, no dia e no local que 
um casal se tinha unido há 50 
anos, em matrimónio. Por isso, 
foi uma excelente oportunida-
de para enriquecer essa cele-
bração, com a oração e reno-
vação do matrimónio de José 
Mendes Cordeiro e Georgina 
Mendes Rato Cordeiro, resi-
dentes nesta localidade. 

O casal tem dois filhos, uma 
vez que outra filha faleceu em 
criança, e dois netos. Família e 
amigos participaram na cele-
bração com alegria e ação de 
graças. Até um netinho, que in-
vocou o estatuto de já ter feito 
“a primeira comunhão”, fez a 
proclamação do Salmo respon-
sorial!  No dia seguinte, num 
restaurante local, a família reu-
niu-se em almoço de convívio, 
porque o tema é casamento, 
então tem que falar-se também 
em boda! Muita saúde e graça 
de Deus para este casal! Para-
béns a esta igreja doméstica!

Reunião da equipa de 
animação pastoral
No salão paroquial do Louriçal, 
realiza-se uma reunião, na pró-
xima quinta-feira, dia 19 de ja-
neiro, pelas 21h00, da equipa de 
animação pastoral. Com o ob-
jetivo de retomar esta reflexão, 
após um período mais longo, 
devido à pandemia, e agora de-
pois das festas natalícias, pro-
curou sobretudo centrar-se na 
motivação para acompanhar o 
dinamismo para as inscrições 
na JMJ, de 1 a 6 de agosto, e tam-
bém na pré-jornada, de 26 a 31 
de julho, na diocese. Importa 
que todos se empenhem na 
inscrição de voluntários e fa-
mílias de acolhimento, para re-
ceber os peregrinos que vierem 
para esta comunidade.

Reunião de comissões 
de capela e de festas
Vai realizar-se no próximo do-
mingo, dia 22 de janeiro, pelas 
15h00, no salão paroquial do 
Louriçal, uma reunião com as 
comissões de capelas e de fes-
tas, para acertar datas e por-

menores, de modo a retomar a 
realização e animação de fes-
tas, para este ano. Entretanto, 
porque se já se aproximam vá-
rias realizações, estão algumas 
programadas, e pediram as li-
cenças respetivas. 

Reunião da Confraria do 
Santíssimo Sacramento
Esta reunião tem lugar no pró-
ximo domingo, dia 22 de janei-
ro, às 11h00, após a Eucaristia 
dominical, na igreja de Louriçal. 
Vão apresentar-se e aprovar-se 
as contas, relativas ao ano de 
2022, e abordar-se outros as-
suntos de interesse de todos os 
irmãos. Um dos assuntos, que 
deve começar a ser analisado, 
por proposta do pároco, é como 
procurar renovar a Confraria, 
dada a escassez de participação 
dos irmãos, na vida desta insti-
tuição, tão antiga na comunida-
de, e que faz parte do ADN euca-
rístico, por que se carateriza.

Adoração eucarística
No próximo domingo, entre as 
7 e as 8h00 da manhã, culmi-
na a caminhada de adoração 
eucarística, na igreja do Con-
vento do Louriçal, por propos-
ta do COT Marquês, para re-
zar sobre a JMJ – Lisboa 2023. 
Acompanhando o esforço de 
sensibilização e motivação 
das comunidades, a equipa 
do arciprestado sugeriu esta 
realização, porque importa 
entregar ao Senhor uma obra, 
que é Sua, para sensibilizar 
os jovens, motivar as famílias, 
e comprometer os adultos, 
na inscrição das jornadas, na 
oferta de voluntários e famí-
lias de acolhimento, para a 
pré-jornada na Diocese.
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orem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent iaculis sollicitu-
din nunc ut pellentesque. Quisque place-

rat semper libero. Ut eleifend velit eget libero sa-
gittis eleifend. In ut turpis congue, volutpat diam 
nec, fringilla ante. Cras scelerisque condimen-
tum turpis, et porttitor enim semper eu. Integer 
nisi mi, laoreet sed diam id, congue ultricies lo-
rem. Ut quis gravida eros. Cras condimentum mi 
in lectus sagittis interdum. Nunc eu tempus ri-
sus, eu vestibulum ligula. Cras condimentum mi 
in lectus sagittis interdum. Nunc eu tempus risus, 
eu vestibulum ligula. Sed bibendum ac elit id vul-
putate. Duis ac aliquet metus. Sed rutrum facilisis 
nulla, sed eleifend lacus condimentum tincidunt. 
Sed elementum sed dolor non hendrerit. Nunc 
sodales, lectus porta imperdiet pretium, purus 
diam tincidunt turpis, vitae fringilla tortor nisl sed 
tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Praesent iaculis sollicitudin nunc 
ut pellentesque. Quisque placerat semper libero. 
Ut eleifend velit eget libero sagittis eleifend. In ut 
turpis congue, volutpat diam nec, fringilla ante. 
Cras scelerisque condimentum turpis, et portti-
tor enim semper eu. Integer nisi mi, laoreet sed 
diam id, congue ultricies lorem. Ut quis gravida 
eros. Cras condimentum mi in lectus sagittis in-
terdum. Nunc eu tempus risus, eu vestibulum 
ligula. Sed bibendum ac elit id vulputate. Duis 
ac aliquet metus. Sed rutrum facilisis nulla, sed 
eleifend lacus condimentum tincidunt. Sed ele-
mentum sed dolor non hendrerit. Nunc sodales, 
lectus porta imperdiet pretium, purus diam tin-
cidunt turpis, vitae fringilla tortor nisl sed tortor.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Prae-
sent tristique risus ante. Suspendisse pharetra, 
leo at congue rhoncus, ante ligula consectetur ex, 
ut dapibus metus lectus eget sem. Etiam eget lo-
rem tellus. Etiam tincidunt ipsum odio, sed hen-
drerit odio ultricies eu. Proin dictum, lorem sit 
amet malesuada posuere, nulla velit hendrerit 
sem, vitae fringilla augue eros et felis. Maecenas 
neque turpis, ullamcorper non pharetra ut, fau-
cibus pretium sapien. Donec pulvinar libero sit 
amet rhoncus congue. Vivamus hendrerit inter-
dum ex non vestibulum. Vestibulum ante nunc, 
ultrices sed nisi at, euismod gravida sem. Cura-
bitur maximus ante vel sapien auctor, convallis 
tincidunt nibh tempor. Integer sed libero augue. 
Cras laoreet purus at purus condimentum, dapi-
bus auctor urna aliquet. Quisque euismod felis 
velit, ac egestas nulla placerat eget. Donec port-
titor, lacus awdawd sfjsdhfdshufhsud hfuisdh-
fuihsd uifdshfiuds hfiudshfsdhfhsd fygdsgfyg-
dfygsofsdgfusdgfgsdyfgysdgfygsd lis turpis, at 
dignissim justo nulla nec orci.

Curabitur porta, nulla ac vestibulum tempus, 
nulla turpis malesuada felis, mattis tempus libe-
ro massa id orci. Quisque volutpat suscipit arcu. 
Etiam rutrum at orci sit amet sodales. Maecenas 
eget commodo purus. Quisque id tellus laoreet, 
aliquet mauris ac, posuere tortor. Integer vitae dui 
fermentum, mollis velit id, hendrerit est. Nunc in 
lectus orci. Vivamus eget purus finibus, hendre-
rit metus et, rutrum tellus. Fusce a sodales quam. 
Nunc tempus arcu condimentum, pulvinar nulla 
in, pellentesque lectus. Etiam blandit dui nunc, ut 
dictum metus ullamcorper non. Quisque ac ex sit 
amet diam pulvinar pharetra a eu eros. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit

ENFOQUE CARLOS NEVES
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