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Todos os anos, de 18 a 25 de janeiro acon-
tece a semana de oração pela unidade dos 
cristãos. Todos os anos há um tema es-

colhido e um guião que introduz o tema, oferece 
sugestões para rezar e refletir em cada dia, e um 
esquema para uma vigília de oração ecuménica. 
O guião deste ano de 2023 foi preparado por um 
grupo local dos Estados Unidos da América (EUA) 
convocado pelo Minnesota Council of Churches. A 
citação escolhida para tema – “Aprendei a fazer o 
bem. Procurai o que é justo” – do versículo 17 do 
capítulo 1 do profeta Isaías fala vigorosamente 
contra os líderes corruptos e em favor dos desfa-
vorecidos, enraizando o direito e a justiça exclusi-
vamente em Deus.  

Tenho a sensação de que, se por um lado a nossa 
Diocese de Coimbra teve um passado mais remo-
to e recente de pastores e leigos de várias confis-
sões cristãs que promoveram uma “sensibilidade 
ecuménica” nas nossas igrejas cristãs, por outro 
lado estamos a assistir a uma fase de inércia em 
que a causa ecuménica fica enclaustrada em pe-
quenos grupos que não conseguem penetrar a 
vida dos nossos cristãos.

A recente Assembleia do Conselho Ecuménico 
das Igrejas (CEO), realizada em Karlsruhe, na Ale-
manha (31.08 – 8.09.2022), deixou algumas pistas 
de trabalho ecuménico a partir da atual conjun-
tura de “crise mundial”, como frisou o arcebispo 
de Cantuária, Justin Welby, numa das sessões 
plenárias.

A seca que aflige há quatro anos a zona orien-
tal do continente africano. O impacto provoca-
do pelas mudanças climáticas nas pessoas mais 
pobres do mundo e o tímido acordar do mundo 

inteiro para esse desafio. As guerras em mui-
tos lugares, e agora na Ucrânia, onde os cristãos 
combatem novamente uns contra os outros. As 
migrações forçadas de muitas pessoas por causa 
da pobreza, da guerra ou das mudanças climá-
ticas. A pandemia global que abalou as nossas 
vidas, fazendo-nos reavaliar o nosso sentido de 
interdependência. Podemos repetir as mesmas 
palavras de Desmond Tutu em 1993, na 5ª Con-
ferência Mundial de Fé e Constituição, quando 
afirmava que o apartheid era demasiado forte 
para uma igreja dividida. E nós, hoje, poderíamos 
repetir que os desafios que enfrentamos são de-
masiado fortes se continuarmos divididos.

Para um ecumenismo 
do coração!
Reflexão à margem da Assembleia  
de Karlsruhe, Alemanha (setembro 2022)

Cantar, juntos, as músicas do 
outro; escutar e interpretar a 
Bíblia juntos, jantar juntos e 
conversar durante a refeição, 
rezar um com o outro, construir 
amizades e mútua compreensão, 
significa redescobrir a 
comunhão constituída pelo 
corpo resplandecente de Cristo. 
E descobrir que precisamos 
uns dos outros, dos dons de 
cada qual, do conhecimento 
e sabedoria recíprocos, e que 
podemos amar-nos mesmo 
para além das diferenças 
mais complicadas.

UNIDADE DOS CRISTÃOS FREI FABRIZIO BORDIN
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Na Assembleia havia uma forte consciência das 
necessidades e dos desafios do mundo inteiro e 
um desejo enorme e claro de enfrentá-los. Não é 
possível encontrar pessoas oriundas das ilhas do 
Pacífico e rezar com elas ignorando a velocidade 
com que os oceanos continuam a subir. Nem é 
possível dialogar com quem vem dos países afri-
canos sem entender como é difícil em certas re-
giões sobreviver, porque os sistemas económicos 
mundiais continuam a favorecer os ricos. Nem é 
possível falar com lealdade com os europeus sem 
perceber quanto frágil possa ser a paz alcançada 
depois da segunda grande guerra e quanto alguns 
se possam sentir ameaçados pela chegada dos 
refugiados e migrantes. Não é possível, também, 
encontrar os povos indígenas de todo o mundo ou 
as pessoas das igrejas negras dos Estados Unidos 
sem enfrentar o choque provocado pelo colonia-
lismo e pelo racismo. E não é possível, no inverso, 
viver estas experiências com pessoas provenientes 
de todo o mundo (de diferentes confissões cristãs) 
sem ver com clareza quão maravilhosa é a Igreja 
de Jesus Cristo em toda a sua rica diversidade e 
com a sua forte vocação à unidade e à comunhão.

Cantar, juntos, as músicas do outro; escutar e 
interpretar a Bíblia juntos, jantar juntos e con-
versar durante a refeição, rezar um com o outro, 
construir amizades e mútua compreensão, sig-
nifica redescobrir a comunhão constituída pelo 
corpo resplandecente de Cristo. E descobrir que 
precisamos uns dos outros, dos dons de todos e 
cada um, do conhecimento e sabedoria recípro-
cos, e que podemos amar-nos mesmo para além 
das diferenças mais complicadas. 

A Igreja Católica precisa de aprofundar e criar 
maior sintonia entre o dinamismo ecuménico e 
o seu caminho sinodal para construir pontes de 
reconciliação. É a ousadia do Papa Francisco com 
a nova proposta da Vigília Ecuménica a celebrar 
no dia 30 de setembro de 2023, em colaboração 
com a Comunidade de Taizé.

A Assembleia de Karlsruhe deixou cinco tipos 
de «ecumenismo», um por cada dedo das nos-
sas mãos. E que nos ajudam a ver como o espírito 
ecuménico é muito rico e variado.

1.Para alguns, o ecumenismo é, antes de 
mais, um “ecumenismo das mãos”, um 
ecumenismo que se torna real e credível 

através do serviço perante um mundo cheio de 

necessidades. Por exemplo, o acolhimento dos 
refugiados que chegam de barco à nossa Europa, 
sem nada, ou as ajudas humanitárias para quem 
se encontra na Ucrânia ou no sul de África. Um 
ecumenismo das mãos: muitos experimentam e 
empenham-se neste tipo de ecumenismo.

2.Para outros, o ecumenismo significa so-
bretudo “ecumenismo do espírito”. O ir-
mão Aloísio, prior de Taizé, sugere que o 

ecumenismo pode iniciar na partilha comum da 
oração, na escuta da palavra de Deus nas Escri-
turas, partilhando momentos de silêncio, orando 
pela paz no mundo. Há muitos jovens e adultos 
das nossas igrejas que se unem à comunidade de 
Taizé, para afirmar que a espiritualidade, a ora-
ção, o espaço “intermédio” entre doutrina e prá-
tica, é caminho para alimentar o desejo de uma 
unidade mais profunda.

3.Outra tipologia de ecumenismo, para 
outros, é a alegria de trabalhar para 
um “ecumenismo reflexivo”, um ecu-

menismo que se questiona com a fé que parti-
lhamos e com a nossa compreensão daquilo que 
significa ser Igreja. Existe, ainda, um desacordo 
sobre muitos aspetos da fé apostólica, da com-
preensão dos sacramentos e no imperativo de 
nos colocarmos ao serviço do povo de Deus no 
mundo. Há um empenho profundo com o obje-
tivo da unidade visível e uma renovada atenção 
ao significado do inteiro povo de Deus, a todos os 
batizados (não só aos ministros ordenados). Um 
ecumenismo da mente e um trabalho em co-
mum sobre o acordo doutrinal são, ainda, parte 
vital da nossa procura de unidade, na descoberta 
dos valores da “sinodalidade”.

4.Uma quarta tipologia de ecumenismo 
que vai emergindo, é aquele que po-
demos definir como “ecumenismo dos 

pés”: é necessário transformar a viagem da nossa 
vida numa “peregrinação de justiça e de paz”. Não 
basta, nos encontros ecuménicos, sentar-se à 
volta de uma mesa para dialogar e discutir temas. 
Nem é suficiente a caravana de vigílias ao longo 
da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 
Precisamos também de caminhar com simplici-
dade, estando ao lado uns dos outros, para cons-
truir relações recíprocas. O peregrinar constitui 
uma etapa importante no movimento ecuméni-
co: permite visitar, em pequenos grupos de pere-
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grinos, as igrejas locais de cada continente, para 
encontrar os cristãos que ali vivem, para celebrar 
as alegrias e os dons da vida, para partilhar as 
feridas que sofrem e as alegrias da comunhão. É 
uma maneira de fazer ecumenismo que nos leva 
a sair das salas de reuniões, de debates e de con-
ferências; e descobrir que caminhando, em movi-
mento, cresce o dinamismo ecuménico.  

5.Finalmente, há um apelo a algo mais no 
movimento ecuménico, algo que tal-
vez possa unir todas estas tipologias de 

ecumenismo e sustentá-las: trata-se do “ecume-
nismo do coração”. Na sua primeira carta aos Co-
ríntios, São Paulo escreve sobre as várias partes 
do corpo que precisam umas das outras e todas 
devem ser honradas, mesmo as mais fracas. Em 
1 Coríntios 13 Paulo descreve admiravelmente o 
melhor caminho de todos, o do amor. 

A Assembleia de Karlsruhe exorta-nos, portan-
to, a um ecumenismo inspirado no amor de Cris-
to. São Paulo assegurou aos cristãos de Roma que 
nada mais poderia separá-los do amor de Deus 

em Cristo Jesus, nosso Senhor (Rom 8,39), um 
versículo que impressiona fortemente em tem-
pos como os nossos. Em resposta ao amor expe-
rimentado em Cristo, por meio do Espírito Santo, 
somos convidados agora a amar-nos, uns aos ou-
tros, e a trabalhar juntos para alcançar a justiça, a 
reconciliação e a unidade.

A unidade na fé apostólica, na vida sacramen-
tal, no ministério e no trabalho de compartilhar 
a ação comum requer que a cabeça, as mãos e os 
pés de todos nós estejam totalmente envolvidos (1 
Cor 12). Mas tudo isso é estimulado pelo amor de 
Cristo (1 Cor 13), que move os nossos corações por 
meio do Espírito Santo. Este amor não é abstrato 
nem sentimental, mas manifesta-se no visível e 
no concreto e é capaz de dar uma resposta forte 
aos males e injustiças mais profundas do nosso 
tempo. Na declaração final sobre a unidade, por 
parte da Assembleia, há um inciso tão explícito 
que nos deve fazer refletir e agir: «Aprendemos 
uns com os outros que o amor que em privado é 
ternura, em público é justiça». k
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Quatro notícias na última semana da 
esfera socioeconómica devem ser re-
gistadas: a publicação do relatório “So-

brevivência dos mais ricos” pela Organização 
humanitária internacional Oxfam; a carta aberta 
aos governos do mundo, por um grupo de muito-
-ricos no Fórum de Davos; o discurso do Secretá-
rio-Geral da ONU em Davos; a publicação do Rela-
tório do INE sobre a pobreza em Portugal.

Os dados no INE revelam que em Portugal a po-
breza desceu em 2021, embora ainda acima dos 
patamares de 2019; e desceu em todos os parâme-
tros, exceto no das famílias constituídas por dois 
adultos e duas crianças, em que aumentou dos 
11,8% em 2020 para 12,8% em 2021. Mas o indica-
dor da taxa de pobreza (rendimentos inferiores a 
551 euros por mês) ignora a inflação e da subida dos 
juros, pelo que esta bondade dos números, embora 
positiva, merece cautelas. E, mesmo assim, exis-
tem 2 milhões de portugueses que vivem em risco 
de pobreza ou em privação material severa.

O relatório da Oxfam, global, diz que quase dois 
terços da riqueza produzida no mundo desde o 
início da pandemia foi acumulada por 1% da po-
pulação mundial, enquanto na última década, 
sendo já essa a tendência, esse 1% arrecadara 
50% da riqueza produzida. Estima o Relatório que 
uma taxação de 5% sobre as fortunas dos multi-
milionários permitiria tirar 2 biliões de pessoas 
da pobreza! E é aí que encaixa Davos.

A reunião em Davos de alguns muito-ricos do 
mundo tem tudo de surreal: os mais poderosos 
do mundo refugiados num cantinho montanho-
so; os que se mostram pela riqueza vão para um 
país que prima por a esconder; o quase calorzito 

afetivo do pequeno grupo dos eleitos no frio da 
montanha nevada… Sinceramente, pode de Da-
vos vir algum profeta?

Mas em Davos aconteceram duas coisas que 
vale a pena reter. Uma não é surpresa, mas vale 
pela persistência: cerca de 200 muito-ricos pe-
dem aos governos do mundo que os taxem, em 
favor da redução dos “extremos” da pobreza, da 
ecologia e da vulnerabilidade dos sistemas so-
ciais. Mais significativo, terminam a sua carta-
-aberta com um grito de denúncia de cobardia 
política: “O custo da ação é muito mais barato do 
que o custo da inação – é hora de continuar com 
o trabalho. Taxem os ultra-ricos e façam-no já. 
É economia básica, do senso comum. É um in-
vestimento no nosso bem comum e num futuro 
melhor que todos merecemos, e como milionário 
queremos fazer esse investimento. O que – ou 
quem – vos impede?”.

Por fim, também em Davos, António Guterres 
acusou a indústria petrolífera de estar a destruir 
conscientemente o planeta desde a década de 
70, pedindo que aquela indústria seja “respon-
sabilizada”. A relevância da acusação não advém 
tanto da matéria, quanto da autoridade institu-
cional de quem a faz! 

De tudo isto, dir-se-á que “vale o que vale”. Mas 
talvez valha alguma coisa. Como disse o Papa 
Francisco, também na última semana, aos par-
ticipantes num simpósio sobre a Hanseníase, “a 
denúncia deve ser sempre acompanhada duma 
proposta, como síntese entre o bem que já existe 
silenciosamente e as visões proféticas, capazes 
de inspirar uma caridade estruturada e maior 
justiça social”. k

Pode de Davos 
vir algum profeta?

ENFOQUE CARLOS NEVES
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A Justiça de Deus não é como a justiça dos 
homens; esta é um “estar”, cumprindo um 
conjunto de regras estáveis da sociedade, 

enquanto a justiça de Deus é um rio, uma corrente 
de água, um onda do mar, que flui e transborda – 

foi este o ponto de partida para a reflexão homilé-
tica da Pastora Eduarda na celebração ecuménica 
na igreja presbiteriana de Alhadas, no dia 24 de ja-
neiro. A Pastora presbiteriana alargou depois a sua 
reflexão às caraterísticas da justiça de Deus, que é 
de misericórdia, vida e perdão.

D. Virgílio Antunes, que participou nesta cele-
bração, deteve-se de modo particular na saudação 
tão comum no início das homílias – “Caríssimos 
Irmãos e Irmãs” – para aprofundar a verdade da 
mesma, a dificuldade da sua vivência (no confron-
to com o evangelho das obras de misericórdia), e 
os seus profundos sentimentos pessoais de frater-

nidade com todos os crentes de outras confissões 
cristãs e religiosas, fazendo descer ao profundo do 
coração os caminhos da justiça e da caridade.

Representando a Igreja Ortodoxa, partici-
pou também na celebração o Pe. Ivan Buhakov 

e alguns leigos daquela Igreja. 
Uma das leigas ucranianas – 
refugiada da região de Zapo-
rijia (referida diariamente nas 
notícias, por causa da central 
nuclear) – agradeceu o aco-
lhimento recebido em Portu-
gal, manifestando, contudo, o 
desejo de voltar à Ucrânia tão 
depressa quanto o regresso da 
paz o permita, “levando os por-
tugueses no coração”. 

A celebração, conduzida dis-
cretamente pelo Pastor João Pe-
reira, foi muito viva, abundante 
em cânticos, leituras bíblicas, 
reflexão doutrinal, preces, tes-
temunhos, compromisso, parti-
lha caritativa e símbolos. Os dois 
símbolos destacados foram a 
água e a terra, que nos remetem 
para a condição de criaturas 

“unidas” logo pela própria natureza, “ainda antes 
da união espiritual na fé cristã”. 

O tempo de testemunho, nesta celebração, foi 
da Irmã Fernanda, da congregação das Criaditas 
do Pobres, que falou de modo particular sobre o 
seu trabalho junto dos doentes nos serviços hos-
pitalares do CHUC, onde é assistente espiritual.

O compromisso de todos os presentes foi: “Eu 
comprometo-me a responder ao chamamento 
de Isaías: fazer o bem e buscar a justiça. Assim me 
ajude o Senhor. Ámen”.

O gesto de caridade – no ofertório – foi para com 
as populações da Ucrânia, para  compra de gera-

APRENDEI A FAZER O BEM. PROCURAI O QUE É JUSTO (IS. 1, 17)

Celebrações ecuménicas procuram 
caminhos de unidade (também) 
pela prática do bem e da justiça
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dores e roupa térmica, como estava anunciado.
Recordamos que as celebrações ecuménicas 

este ano, depois da pandemia e do seu retomar 
presencial cauteloso no ano passado, voltaram 
a ser feitas, na área geográfica da Diocese de 
Coimbra, em modo de “caravana”, com fiéis das 
diferentes confissões cristãs a participarem não 
só nas celebrações nas suas comunidades, mas 
também a irem de comunidade em comunida-
de ao longo da Semana de Oração pela Unidade 

dos Cristãos. Este ano, sob o tema dado para esta 
Semana “Aprendei a fazer o bem. Procurai o que 
é justo (Is. 1, 17)”, as celebrações ecuménicas de-
correram na igreja presbiteriana de Bebedouro, 
na capela católica de Portomar, na igreja católica 
de Cadima, na igreja presbiteriana das Alhadas e 
na igreja católica de Santo António dos Olivais. Os 
textos litúrgicos seguidos em todas estas celebra-
ções foram de Isaías (1, 12-18), da Carta aos Efésios 
(2, 3-12), Salmo 42 e de Mateus (25, 31-40). k

A Conferência Vicentina de Ceira inaugurou 
no dia 14 de janeiro a Loja Solidária REUSE. 
Trata-se de uma resposta de intervenção e 

emergência, desenvolvida em colaboração da Asso-
ciação Crowd Helpers e tem com o objetivo de suprir 
as necessidades imediatas de pessoas ou famílias 
carenciadas. A Loja REUSE estará aberta ao públi-
co, às quartas-feiras à tarde (a partir das 14h30), 
ou mediante agendamento e permitirá a cedência, 
por um valor simbólico, de produtos ou bens, usa-
dos ou novos, doados por particulares, empresas ou 
comerciantes, tais como vestuário, calçado, têxteis, 
brinquedos, material didático, eletrodomésticos 
e mobiliário. Os donativos angariados terão como 
objetivo o apoio às famílias carenciadas. A data as-

sinalou também os 57 Anos da Conferência de São 
Paulo a Ajudar, e estiveram presentes voluntários, 
colaboradores, amigos e vicentinos. k

CONFERÊNCIA VICENTINA DE CEIRA

Inaugurada Loja Solidária Reuse
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Por Decreto de 20 de janeiro de 2023,  
D. Virgílio do Nascimento Antunes no-
meou o Conselho Diocesano para os As-

suntos Económicos da Diocese de Coimbra, de 
acordo com o estabelecido no Cânone 492 do Có-
digo de Direito Canónico. O Conselho Diocesano é 
constituído pelos seguintes membros:

 › Carlos Miguel Dias Barros
 › João Henrique Pereira Bento

 › João José Nogueira Gomes Rebelo
 › Padre Manuel António Pereira Ferrão
 › José Manuel Gonçalves Santos Quelhas
 › Maria Teresa dos Reis Pedroso de Lima Oliveira

No Decreto de Nomeação, o Bispo de Coimbra 
agradece-lhes a disponibilidade para servirem 
a Igreja, pedindo a Deus que os fortaleça com o 
dom da sabedoria, a fim de exercerem com amor 
e com fé esta missão. k

ASSUNTOS ECONÓMICOS

Nomeação do Conselho Diocesano

O Comité Organizador Diocesano (COD) 
das Jornadas Mundiais da Juventude 
continua promover no dia 23 de cada 

mês uma vigília de oração, na Sé Velha de Coim-
bra, com transmissão nas redes sociais, sob o 
tema Dia JMJ. Na última segunda-feira o grupo 
animador foi o COT Sicó, que congrega as unida-

des pastorais Conímbriga e Soure e ainda a paró-
quia de Vinha da Rainha. 

A oração incidiu sobre o testemunho de vida do 
dois dos patronos da JMJ Lisboa 2023: João Bosco 
e Chiara Badano. A partir da vida destes patronos, 
do evangelho e de uma pequena história, os par-
ticipantes refletiram sobre a importância de não 

deixar para trás, sendo sal e luz 
onde quer que se encontrem.

A encerrar este momento de 
oração, o senhor Bispo subli-
nhou duas ideias, também a par-
tir dos patronos: acolhimento e 
serenidade; e exortou as comu-
nidades a arranjarem espaços, 
tempos e modos para acolher os 
jovens com entusiasmo e criati-
vidade, tal como São João Bosco. 
Terminou com uma palavra de 
apreço para esta e outras inicia-
tivas da JMJ no plano da oração, 
pois, disse, “a JMJ é um aconteci-
mento da ordem da fé”. k

VIGÍLIA DE ORAÇÃO NO DIA 23 DE JANEIRO

A JMJ é um acontecimento 
da ordem da fé
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O Centro de Assistência Paroquial da Granja 
do Ulmeiro inaugurou no último sábado, 
21 de janeiro, um novo espaço – um am-

plo Salão de Atividades – que vai possibilitar uma 
resposta melhorada às atividades do Lar e do Cen-
tro de Dia daquela Instituição, bem como tornar o 
edificado no seu conjunto mais eficiente no domí-
nio energético e mais bem preparado para resistir 
a intempéries e outros fenómenos naturais.

No ato da inauguração e bên-
ção, Manuela Veloso, diretora 
de segurança social do Centro 
Distrital de Coimbra do Institu-
to da Segurança Social, registou 
a importância da obra inaugu-
rada e deixou uma palavra de 
agradecimento às IPSS, valori-
zando em particular a resposta 
que deram durante a pandemia. 
O Presidente da Câmara de Sou-
re, Mário Nunes, sublinhou a 
transparência nos processos e 
nas contas nesta mesma obra, 
considerando a sua inaugura-
ção como um sinal da “hora de 
esperança” depois da pandemia 
e das crises que se lhe seguiram. 
O Bispo de Coimbra destacou a 
dimensão de “humanidade”, “co-
nhecimento” e “proximidade” na 
ação destes equipamentos de ação social, que nas-
ceram para respostas concretas, sendo necessário 
resolver os novos problemas trazidos pelas mudan-
ças dos tempos, certamente com os devidos apoios 
do governo e da comunidade, mas sem ceder à ten-
tação de desistir diante dos mesmos problemas.

O Pe. Jorge Carvalho, pároco e presidente da Di-
reção, historiou a obra inaugurada, sublinhando 
o “trabalho desta Direção e das Direções ante-
riores que, graças à boa gestão e captação de re-

cursos financeiros, souberam manter esta casa 
dotada de que lhe era necessário para a manter 
a funcionar, mas mais ainda, num período que de 
todo não é favorável, lançar-se nesta empreitada 
quando toda a prudência dissuadiria de avançar”. 
Para o bom êxito da mesma, entre diversos apoios 
e competências, o pároco de Granja do Ulmeiro 
deixou um agradecimento particular à Câmara 
Municipal de Soure, que considerou “nosso gran-

de parceiro nestas obras”, pelo seu “auxílio de 
cariz técnico, formal e financeiro”. Jorge Carva-
lho deixou ainda uma referência forte ao “clima” 
atual das IPSS, sob a pressão interna de diferentes 
pontos de acréscimo de dificuldades financeiras 
e sob a pressão externa de permanente “suspei-
ção”.  Por último estendeu os agradecimentos a 
todos os colaboradores da Instituição, primeiros 
responsáveis pelo bem-estar dos utentes “que se 
confim aos nossos cuidados”. k

HUMANIZAÇÃO, CONHECIMENTO E PROXIMIDADE

Ampliadas as instalações do 
Centro de Assistência Paroquial 
de Granja do Ulmeiro
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Os padres com menos de 10 anos de or-
denação têm ao longo do ano alguns 
encontros com o Bispo diocesano e com 

o Reitor do Seminário, seguindo aliás uma regra 
instituída para a Igreja Universal. É o chamado 
entre nós “Encontro dos Padres Novos”.

Conforme o calendário diocesano, um destes 
encontros decorreu nesta terça-feira, no Semi-
nário Maior de Coimbra. Para além dos momen-

tos de oração e convívio, o encontro teve também 
um tema de reflexão, no caso sobre o ecumenis-
mo. Para ajudar nesta reflexão, estiveram pre-
sentes o Frei Fabrizio Bordin, responsável da 
Comissão Diocesana para o Diálogo Ecuménico 
e Inter-religioso, bem como Maria da Graça Fer-
rão, da mesma Comissão.

O Frei Fabrizio fez uma apresentação a partir 
de alguns tópicos mais relevantes na Assem-
bleia de Karlsruhe (conferir texto “ecumenismo 
do coração”, nesta edição do Correio de Coimbra). 
Graça Ferrão partilhou sobretudo a história do 
ecumenismo na Diocese de Coimbra. A troca de 
ideias dos e com os padres novos andou em tor-
no do diálogo, dificuldades, frutos e resistências 
na experiência ecuménica, e um pouco por todo 
o mundo, na convicção de que o desconhecimen-
to mútuo é o grande inimigo e na certeza de que 
quando nos conhecemos também nos enrique-
cemos. Valorizou-se, por isso, quer as experiên-
cias próximas de oração, refeições em comum e 
colaboração mútuas, quer as mais afastadas, e 
por vezes trágicas, como o chamado “ecumenis-
mo de sangue” (João Paulo II / Papa Francisco), 
numa referência ao martírio dos cristãos em 
muitas partes do mundo, independentemente da 
sua afiliação religiosa. k

COM A COMISSÃO DIOCESANA

Padres novos refletiram 
sobre o diálogo ecuménico

Seminário Maior de Coimbra
Um edificado e uma instituição de toda a Diocese, 
que precisa do contributo de todos nós para as 
obras de conservação e requalificação.
PT 50 0035 0255 0005 9801132 31.
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Conforme a tradição, agora retomada de-
pois da pandemia, as Equipas de Nossa 
Senhora da Diocese de Coimbra foram 

apresentar cumprimentos ao senhor Bispo, no 
dia 21 de janeiro. O Encontro costuma ser mais 
cedo, inserindo-se na tradição do Cantar os Reis, 
mas este ano foi mais tarde por motivos de con-
ciliação de agendas. Teve, mesmo assim, direito a 
uma cantiga das “janeiras”, a abrir a noite.

Às Equipas, D. Virgílio Antunes deixou quatro 
pontos de reflexão. Primeiro, afirmou a sua con-
vicção de que o deficit de família e de sociedade 
que tantas vezes sentimos resulta do empobreci-
mento da dimensão espiritual, pelo que felicitou 
as Equipas por esta sua aposta e entusiasmou-as 
a procurarem constituir novas equipas. Depois, 

considerou a importância do aprofundamento 
da exortação apostólica Amoris Laetitia, na cer-
teza de que nela se expressa a doutrina da Igreja 
do nosso tempo para as famílias do nosso tempo. 
Num terceiro ponto, o Bispo de Coimbra convidou 
as Equipas de Nossa Senhora a estarem sempre 
em comunhão de mente e de coração com a Igre-
ja – a nível universal e a nível local – tendo tam-
bém em conta as propostas e necessidades da 
Igreja diocesana. Por último, dirigiu-lhes um con-
vite muito concreto a empenharem-se nas diver-
sas formas possíveis – como, por exemplo, como 
famílias de acolhimento – na Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023.

O Encontro continuou depois com a Missa e um 
lanche partilhado em alegre convívio. k

TRADIÇÃO RETOMADA

Equipas de Nossa Senhora foram 
cantar as janeiras ao senhor Bispo
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Os Coros litúrgicos vão ter o seu III Encon-
tro Diocesano no dia 18 de fevereiro, das 
10h às 17h30h, no Colégio de São Teotó-

nio, em Coimbra, com três tempos principais: um 
tempo de estudo, um recital e a eucaristia.

O tema deste ano, na primeira parte da manhã, 
será sobre o canto no Ordinário da Missa (e as 
implicações decorrentes da nova edição do Mis-
sal Romano), e será orientado pelo Cónego Pedro 
Carlos Miranda, professor na Escola Diocesana 
de Música Sacra. Às 12h15 haverá um recital pela 
Schola Cantorum da Catedral de Santarém.

Ao início da tarde haverá um ensaio geral, sen-
do a Eucaristia, às 16h, na Sé Nova de Coimbra.

A Schola Cantorum da Catedral de Santarém é 
uma escola de música sacra para rapazes e rapa-
rigas com idades compreendidas entre 6 e 18 anos. 
O currículo académico, centrado no ensino das 
disciplinas de Coro e de Órgão, associado a atua-
ções frequentes dos alunos em contexto litúrgico, 
faz da Schola Cantorum da Catedral de Santarém 
uma instituição única em Portugal, protagonista 
ativa na reabilitação da prática de música litúrgica 
de qualidade. Para além de assumir uma impor-
tante responsabilidade na liturgia da Sé de Santa-
rém, a Schola Cantorum da Catedral de Santarém 
cumpre uma intensa programação de concertos e 
missas cantadas em Portugal e no Estrangeiro. k

III ENCONTRO DIOCESANO DE COROS LITÚRGICOS

Programa conta com a 
participação da Schola Cantorum 
da Catedral de Santarém
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No domingo, 22 de janeiro, o Núcleo 
Mondego Sul do Corpo Nacional de Es-
cutas levou a cabo a “Missão Possível 1”, 

um simulacro de Proteção Civil que incluiu uma 
operação de busca e salvamento em Penela.

O Departamento de Proteção Civil do Mondego 
Sul desenvolveu este simulacro com o objetivo 
de preparação e melhoria contínua para respos-
ta em caso de emergência e catástrofe, quer das 
Equipas de Apoio à Retaguarda dos Agrupamen-
tos (EAR), quer para articulação com outras enti-
dades de Proteção Civil.

O Simulacro iniciou com o Alerta dado pelo 1327 
Penela por estar em atividade e se ter “perdido” 
um grupo de escuteiros. Foi solicitada a ativação 
das EAR dos Agrupamentos e requisitada a cola-
boração da Associação Portuguesa de Mantrai-
ling e Canicross, dos Bombeiros Voluntários de 
Penela e da Proteção Civil do Município de Penela.

Após a mobilização para o local, foi elaborada a 
logística com alimentação e montado o Posto de 
Comando junto ao Espinheiro. A partir desse local 
foi realizada a busca e salvamento, com a partici-
pação de cerca de 50 elementos apeados das EAR 
e 3 binómios da APMC, sob a coordenação do De-
partamento de Núcleo, do Coordenador de Prote-
ção Civil do Município de Penela e do 2º Cmdt. dos 
Bombeiros Voluntários de Penela.

A “Missão Possível 1” foi concluída após o “res-
gate” com sucesso dos nossos escuteiros, termi-
nando com um almoço partilhado e respetiva 
avaliação do simulacro pelos participantes e en-
tidades externas ao CNE.

Para a realização desta atividade, o Núcleo 
Mondego Sul do Corpo Nacional de Escutas le-
vou contou com o apoio do Departamento Nacio-
nal de Proteção Civil do CNE que deslocou para o 
local uma viatura de Comunicações e Comando, 
com a cedência do pavilhão desportivo e presen-

ça do Coordenador de Proteção Civil do Município 
de Penela, com a presença dos Bombeiros Volun-
tários de Penela e com a participação dos Binó-
mios da Associação Portuguesa de Mantrailing e 
Canicross.

O de Núcleo Mondego Sul da Região de Coim-
bra do Corpo Nacional de Escutas abrange toda 
a zona interior sul da diocese de Coimbra, com-
preendida entre o Rio Mondego e Ferreira do Zê-
zere e é formado por 16 Agrupamentos com 1147 
lobitos e escuteiros. k

SIMULACRO DE PROTEÇÃO CIVIL

Escuteiros do Núcleo Mondego 
Sul “resgatados” em segurança
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FÉ E RAZÃO ANTÓNIO REBELO

Com o passamento do Papa Emérito Ben-
to XVI reavivou-se a discussão sobre Fé 
e Razão, uma problemática que lhe era 

muito querida e que perpassa os últimos ponti-
ficados. A encíclica Fides et Ratio de S. João Paulo 
II foi um marco importante, esclarecedor desta 
que, até então, era considerada uma dicotomia 
de elementos antagónicos e incompatíveis, e que 
ainda hoje continua a suscitar vivos debates.

Na celebração de acção de graças pela vida de 
Bento XVI, presidida pelo nosso Bispo, na Sé Nova, 
D. Virgílio apelou a que se fizesse uma leitura à 
luz da fé da vida e do ministério do Papa Emérito 
e não nos ficássemos por “leituras simplesmente 
humanas, ideológicas ou políticas”. A fé é, de facto, 
a chave de leitura da vida, como bem nos ensinou 
Joseph Ratzinger/Bento XVI. Também outros pre-
lados, por todo o mundo, deram louvores a Deus 
pela vida e magistério do penúltimo Pontífice nas 
respectivas sedes catedrais, fazendo a sua leitura 
à luz da fé. O Cardeal Jozef de Kesel, Arcebispo de 
Malines-Bruxelas, por exemplo, acentuou, na sua 
homilia, a constante centralidade do mistério da 
fé na vida e missão de Bento XVI, “uma fé que não 
se opõe à razão, mas que, ao mesmo tempo, não se 
confunde com ela”1. Numa celebração cujo Evan-
gelho do dia se centrava no baptismo de Jesus, 
Mgr. De Kesel acentuou que “por um lado, não há 
fé sem sinais ou testemunhos, mas por outro lado 

só a fé nos abre os olhos e nos faz compreender 
estes sinais e testemunhos. É isto o que constitui 
o mistério da fé. A fé não pode ser racionalizada”.

Neste dualismo de fé e razão, a razão surge, por 
outro lado, frequentemente associada à ciência. 
Por isso também se fala muito de fé por oposição 
a ciência, no falso pressuposto de a razão ser um 
exclusivo desta ou de a fé ser desprovida de uma 
lógica racional. Efectivamente, fé e ciência sur-
giam, não raras vezes, como realidades opostas 
e inconciliáveis, mas São João Paulo II viu aqui a 
oportunidade de uma relação de entreajuda que 
suscitasse, na Humanidade, uma maior com-
preensão do desconhecido.

Numa carta ao Director do Observatório do Va-
ticano, o P. George Coyne, SJ (01.061988), S. João 
Paulo II afirmava: “A ciência pode purificar a reli-
gião do erro e da superstição; a religião pode pu-
rificar a ciência da idolatria e dos falsos absolu-
tos. Cada uma pode ajudar a outra a entrar num 
mundo mais amplo, num mundo em que ambos 
possam prosperar”2. 

Além do diálogo da fé com a ciência ou com a 
cultura, impõe-se que a fé dialogue também com 
a sociedade. Mgr. De Kesel, que lançou um livro 
intitulado “Foi & religion dans une société moder-
ne”(Fé e religião numa sociedade moderna), não 
deixa de realçar, na referida homilia, a importân-
cia do diálogo com a sociedade moderna, que faz 

Relendo memórias 
e recordando 
conceitos-chave

1 https://www.catho-bruxelles.be/benoit-xvi-homelie-de-mgr-de-kesel-en-hommage-au-defunt-pape-en-la-cathedrale-sts-michel-et-gudule/
2 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1988/documents/hf_jp-ii_let_19880601_padre-coyne.html.  

Havemos de voltar a esta interessantíssima carta, que antecede, em 10 anos, a encíclica Fides et Ratio.
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depender da renovação da fé, pois é essa que de-
terminará o futuro da Igreja: a possibilidade da fé 
e da sua pertinência na sociedade. 

Fé e razão combinam com um referente comum, 
de que havemos de falar amiúde: a verdade e Mgr. 
De Kesel cita, a este propósito, a encíclica Deus Ca-
ritas est: “No início da nossa fé, não há uma decisão 
ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa. Não é uma ideia, 
mas este encontro que dá à fé a sua orientação 
decisiva”. Justifica, assim, a primeira encíclica de 
Bento XVI não seja dedicada à fé, mas ao amor e 
a Deus, que é amor: “Só existe verdade no amor. 
Como diz o Salmo: O Amor e a Verdade encon-
tram-se, a Justiça e a Paz abraçam-se (Ps. 84,11)”.

A verdade estará na ordem do dia na visita de 
Bento XVI a Portugal, no CCB, num encontro 
aberto com o mundo da cultura (12.5.2010). No seu 
discurso, o Papa insistiu na importância da Ver-
dade e na missão da Igreja ao serviço da Verdade: 

“Para nós, cristãos, a Verdade é divina; é o «Logos» 
eterno, que ganhou expressão humana em Jesus 
Cristo, que pôde afirmar com objectividade: «Eu 
sou a verdade» (Jo 14, 6)”. Mas acrescentou tam-
bém uma referência ao respeito dialogante com 
“outras «verdades» ou com a verdade dos outros” 
e nas perspectivas daí decorrentes. Insistiu muito 
nestes três paradigmas clássicos indissociáveis 
do Bem, da Verdade e da Beleza, encerrando o seu 
discurso com o famoso desafio aos representan-
tes da cultura: “Fazei coisas belas, mas sobretudo 
tornai as vossas vidas lugares de beleza”. E as cer-
ca de 1500 personalidades do mundo da cultura 
aplaudiram o Papa de pé.

À Verdade, acrescentara Bento XVI ainda o con-
ceito de Liberdade num discurso idêntico, perante 
650 representantes do mundo da cultura france-
sa, no Collège des Bernardins, em Paris, aquando 
da sua viagem apostólica a França, em 2008. Mas 
disso falaremos numa próxima ocasião. k
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A Comités Organizadores Territoriais 
(COT) da JMJ na Diocese de Coimbra ade-
riram com entusiasmo ao desafio “24 

horas de oração pela JMJ Lisboa 2023”, uma ini-
ciativa do Comité Organizador Local (de Lisboa). 
As Dioceses foram convidadas a rezar, com Jesus 
Sacramentado, entre as 15h00 de sábado (21 de 
janeiro) e as 15h00 de domingo (22 de janeiro). Na 
Diocese de Coimbra, os COT distribuíram entre si 

o horário, de modo a gerar uma corrente contí-
nua de oração. As redes sociais encheram-se com 
as fotos desta iniciativa, ilustrando a adesão dos 
jovens à mesma.

O objetivo a iniciativa passou por convidar todos 
a rezarem pelos frutos da Jornada Mundial da Ju-
ventude, bem como ajudar cada um a aproximar-
se de Deus com um coração renovado e a reforçar 
a devoção pelos Patronos da JMJ Lisboa 2023. k

24 HORAS DE ORAÇÃO PELA JMJ LISBOA 2023

Os COT da Diocese de Coimbra 
aderiram à iniciativa

A Igreja de Cuba está a assinalar os 25 anos 
da Visita de João Paulo II. As comemora-
ções começaram no último sábado, e o 

Papa Francisco faz-se representar pelo Cardeal 
Benianmino Stella, que era, então, o núncio apos-
tólico em Cuba.

A Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que sofre 
recorda que “a visita de São João Paulo II decorreu 
entre os dias 21 e 25 de Janeiro de 1998, num tem-
po ainda profundamente marcado pela revolução 
cubana que conduziu o país para a esfera comu-
nista, com muitas pessoas a terem medo de pro-
fessar publicamente a sua fé pois isso significava 
então o risco de marginalização social”.

A Viagem teve um enorme impacto na vida 
religiosa e política do país. “Foi de tal forma im-
pactante que se pode falar num antes e depois 
da visita do Papa João Paulo II. Foi uma lufada de 
ar fresco para uma Igreja que parecia condena-
da a viver a sua fé dentro das quatro paredes dos 

templos” (AIS).  E o dia 25 de janeiro, dia em que 
João Paulo II coroou a Virgem da Caridade do Co-
bre como Rainha e Padroeira de Cuba, passou a 
ser feriado nacional.

Ouvido pela AIS, um padre cubano resume 
assim os frutos da Visita de João Paulo II: “Des-
de aqueles dias memoráveis, foi dado um novo 
impulso à catequese, ao catecumenato de adul-
tos e à ação social da Cáritas. As publicações e 
bibliotecas diocesanas foram consolidadas, as 
procissões nas vilas e cidades tornaram-se co-
muns, especialmente em torno das festas do 
santo padroeiro. O trabalho da pastoral familiar 
e prisional foi consolidado. O caminho das rela-
ções ecuménicas foi aprofundado”.

Na Carta que enviou à Igreja Cubana, o Papa 
Francisco faz votos de que a celebração dos 25 
anos desta data memorável seja ocasião para “um 
novo impulso para se continuar a construir o futu-
ro desta nação com esperança e determinação”.  k

JOÃO PAULO II VISITOU CUBA HÁ 25 ANOS

Igreja celebra esse momento 
determinante na vida do 
país e na vida eclesial

18
IG

R
E

JA
 A

 C
A

M
IN

H
O



CORREIO DE COIMBRA
SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA

N.º 4914
26 DE JANEIRO DE 2023WWW.CORREIODECOIMBRA.PT

A Conferência anual da Comissão Nacio-
nal Justiça e Paz, que decorreu este sá-
bado em Lisboa, e também online, teve 

este ano a parceria da Cáritas Portuguesa, da Liga 
Operária Católica – Movimento de Trabalhadores 
Cristãos (LOC/MTC), da Juventude Operária Cató-
lica (JOC), da Associação Cristã de Empresários e 
Gestores (ACEGE), da Ação Católica Rural (ACR) e 
do movimento Metanoia. A Encontro, sob o tema 
“salários justos como instrumento para superar a 
pobreza – trabalhadores e empresários cristãos 

em diálogo”, constituiu assim uma grande plata-
forma de reflexão e diálogo entre diferentes in-
tervenientes da vida socioeconómica e eclesial, 
com largos conhecimentos na matéria em causa.

Os mesmos parceiros apresentaram na segun-
da-feira à comunicação social um “manifesto” 
conjunto, sob o tema “Salários justos para supe-
rar a pobreza”, onde defendem que “a economia, 
a empresa e o trabalho devem servir as pessoas, 
e não o contrário”. O Correio de Coimbra publica o 
manifesto da secção “Documental” desta edição. k

SALÁRIOS JUSTOS PARA SUPERAR A POBREZA

“A economia, a empresa e 
o trabalho devem servir as 
pessoas, e não o contrário” 
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CENTRO BEM ESTAR 
SOCIAL SAGRADA FAMÍLIA
Nascido por iniciativa do Instituto Secular da Sagrada Família CBESSF) – de que 
foi fundador o padre Manuel Antunes, então pároco de Santa Cruz –, o Centro 
Bem Estar Social Sagrada Família é uma obra que está este ano a celebrar 
60 anos de educação, promoção e transformação do antigo bairro de lata da 
Conchada. Fomos conversar com Margarida Sousa, Fernanda Façanha, Joana 
Cortesão e Florinda Oliveira, da Direção.

Temos, certamente, 
um papel na transformação 
do Bairro da Conchada

Correio de Coimbra
Estamos a celebrar os 60 do início das 
atividades do Centro Bem Estar Social 
Sagrada Família. 60 anos já fazem história...

Direção do CBESSF
De facto, o Centro abriu em 1962, mas a nossa 
ação aqui até começou uns anos antes, em 1957, 
a trabalhar nas instalações do Centro Operário 
Católico. A construção do Centro Sagrada Família 
também começou em 1957. 

Estávamos numa época muito difícil, mais ain-
da no Bairro da Conchada, que nesses anos era um 
bairro de lata, um Bairro constituído quase só por 
mulheres e crianças, porque os homens estavam 
na guerra colonial, ou emigrados, ou então em tra-
balho precário.  Era um bairro sem habitação con-
digna, com barracas de trapos, de papelão… nal-
guns declives que nem sequer se viam a partir de 
cima…, com água a correr livremente por dentro 
das barracas. Portanto, era uma realidade social e 
habitacional muito diferente da que é hoje.
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Era, portanto, muito urgente mudar esta situação, 
em que as crianças viviam na lama. E o Pe. Manuel 
Antunes, que era pároco de Santa Cruz (estamos a 
falar de 1957), estava muito desperto para esta reali-
dade de pobreza – também na Pedrulha, no Loreto… 
– , mas aqui era o foco maior de pobreza. Por isso 
criou o Instituto Secular da Sagrada Família.

A grande mudança deu-se a partir de uma vi-
sita ao bairro do senhor D. João Alves, Bispo de 
Coimbra, que tomou in loco consciência desta 
realidade e depois despertou a sociedade para a 
mesma. A partir daí desenvolveu-se um Projeto 
de Luta contra a Pobreza que modificou comple-
tamente o Bairro.

E vocês participaram dessa transformação!
O nosso objetivo foi sempre o de incluir as crian-
ças, incluí-las todas em interação umas com as 
outras, de toda a cidade de Coimbra, independen-
temente dos estratos sociais; tentarmos, ao lon-
go do tempo, diluir este gueto na cidade, que se 
dissipou, de uma forma mais radical, como dizía-
mos, nos anos 80/90. 

No início, começámos a dar ajuda às famílias, 
aos filhos, através daquilo a que hoje se poderia 
chamar Atividades de Tempos Livres. Ao mesmo 
tempo, acompanhávamos as famílias que tinham 
os filhos connosco e íamos às barracas para 
apoiar as outras. 

Por outro lado, também fomos adaptando a 
nossa maneira de estar com as pessoas do Bair-
ro. Por exemplo, começámos a fazer algumas exi-
gências às famílias, às mães, que eram quem es-
tava presente, em termos de mudanças concretas 
nos seus comportamentos para poderem deixar 
os filhos connosco. Exigências que procuravam 
transformar por dentro a sua maneira de estar… 
E certamente, temos também um papel nessa 
transformação do bairro, que hoje se pode dizer 
numa zona central de Coimbra. 

Claro que ainda há famílias provenientes dessa 
realidade antiga, com as suas dificuldades, mas 
já não tem nada a ver com esses tempos. Há mu-
danças significativas na maneira de viver, de es-
tar; e nas condições de habitação. E mudanças na 
educação dos filhos, no cuidado com os mesmos, 
nas relações familiares. Há uma grande integra-
ção do conjunto das crianças que frequentam o 
Centro, umas com as outras.

Que sentimentos vos traz esse 
olhar retrospetivo?
Sentimo-nos como motores para a comunidade 
de um dom de Deus que nos foi dado, que tem a 
ver com este ideal educativo. O que vemos não é 
só a transformação do Bairro em si; vemos tam-
bém a transformação das pessoas e das suas 
competências. Nos inícios, a maioria das crian-
ças nem chegava à Quarta Classe. Faziam o 1º e o 
2º Anos…, e entravam no trabalho precário, pro-
longando um ciclo de empobrecimento familiar. 
Neste momento vemos que há muitas crianças 
que adquiriram competências, que entraram na 
Universidade, que se formaram. Um dos campos 
onde isso é muito notório é ao nível da música. 
Sempre apostámos na formação musical, desde 
pequeninas. Isso deu-lhes competências para 
se sentirem bem em relação às outras crianças. 
Muitas delas fizeram o Conservatório.

Por outro lado, também há sentimentos da co-
munidade. Sentimos que há um sentimento de 
gratidão das famílias do Bairro – e também da 
comunidade alargada – para com o Centro Sagra-
da Família e para com as pessoas que cuidaram 
deles e lhes proporcionaram momentos felizes 
em épocas tão difíceis. Hoje, pais e avós, têm cá os 
filhos e os netos, sentindo que a Casa é também 
um bocadinho sua. 

Referiram a abertura a toda a cidade…
Sim, a Obra iniciou para dar resposta a este bair-
ro, para modificar a vivência que as pessoas aqui 
tinham, mas como uma Obra aberta a toda a ci-

Sentimo-nos como motores para 
a comunidade de um dom de Deus 
que nos foi dado, que tem a ver 
com este ideal educativo. O que 
vemos não é só a transformação 
do Bairro em si; vemos também 
a transformação das pessoas 
e das suas competências. Nos 
inícios, a maioria das crianças 
nem chegava à Quarta Classe.
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dade. Primeiro, começámos só com o Bairro, sem 
nenhum tipo de ajuda de ninguém, tudo era co-
berto apenas pelo Instituto da Sagrada Família. 
Posteriormente, pouco a pouco, a cidade foi tam-
bém colaborando. E a nossa área de abrangência 
hoje vai muito para além da Conchada.

E como trabalham hoje, num contexto 
que já não é o dessa pobreza extrema?
O Centro Sagrada Família continua hoje a pau-
tar-se por aquilo que o Fundador lhe imprimiu 
nos primórdios da Casa: incutirmos sempre aos 
trabalhadores, às famílias e às crianças o “espírito 
de família”. Efetivamente, é um espírito de famí-
lia que se vive aqui. Somos cerca de 40 colabora-
dores, 200 crianças. E ouvir os pais dizer que nós 
somos muito simples, que tratamos os filhos com 
muito carinho, com muita ternura visível nos 
gestos do dia a dia, é extremamente importante. 

Depois, temos atividades pedagógicas que per-
mitem aos pais conhecer e vivenciar aquilo que 
os filhos fazem no dia a dia em contexto de sala. 
Por exemplo, estamos a desenvolver algumas ati-
vidades com os pais, no contexto da celebração 
dos 60 anos, para os ajudar a conhecer um pou-
co da história desta Casa e para vivenciarem um 
pouco o espírito da Família de Nazaré. É impor-
tante as famílias perceberem que a Casa não nas-
ceu tal como está, mas que é fruto de um trabalho 
muito árduo de pessoas com espírito de amor, 
dedicação e muito trabalho por uma causa muito 
concreta, e que só assim conseguiram construir 
uma Obra que inclui o edifício, mas o ultrapassa 
em muito. 

Apenas para termos a noção 
global, que valências têm?
O Centro da Sagrada Família tem respostas so-
ciais de creche, pré-escolar e CATL, com capaci-
dade para 70, 92 e 60 crianças respetivamente.

Que valores sobressaem no 
vosso projeto educativo?
Valoriza muito a ecologia e a fraternidade, tendo 
como inspiração os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável e as Cartas do Papa Francisco Lau-
dato Si’ e Fratelli Tutti. Estes temas foram traba-
lhados durante o ano passado com os educadores 
e os outros colaboradores no sentido de definir 

um grande horizonte para o Projeto Educativo, 
que definiu quatro palavras-chave: ser, mudar, 
contagiar, transformar. Este ano estamos num 
ano de transição, com o Plano Pedagógico “Brin-
car e ser, pronto para crescer”. Em concreto, a 
ideia este ano é recuperar tudo o que é recuperá-
vel, as coisas mais simples, e estamos a trabalhar 
nisso com as crianças e também com as famílias, 
para que possam perceber que as coisas sim-
ples, como dizia o nosso Fundador, é que fazem 
a grandeza de uma vida. E também trabalhamos, 
a partir desta “recuperação”, a importância do 
transformar.

Como foi dito, isto também implicou um traba-
lho com o corpo docente e não docente, porque 
também com eles é preciso informar, sensibili-
zar, discutir, para que depois no concreto pos-
sam vivenciá-lo para si mesmos e transmiti-lo às 
crianças através das atividades que desenvolvem.  
A transformação começa por nós, pelos educado-
res, estende-se aos pais, e aos filhos…

E que atividades sinalizam a celebração 
dos 60 anos do Centro Bem Estar 
Social Sagrada Família?
É uma celebração que se estende ao longo de 
todo o ano letivo. No primeiro período tivemos 
sobretudo reuniões e encontros com as famí-
lias: convidámos as famílias das crianças a virem 
ao centro, sala por sala, a conhecerem o equipa-
mento, os educadores e a conhecerem um pouco 
da história desta Casa. As crianças participaram 
nestes encontros com atividades sobre o espírito 
da família, concretamente com a história do nas-
cimento de Jesus (no contexto do Advento). Nes-
tes encontros tivemos também em vista a pre-
paração da celebração da Eucaristia de Ação de 
Graças no dia 15 de dezembro, em Nossa senhora 
de Lurdes, presidida pelo senhor Bispo. Por isso, 
algumas atividades com as famílias dirigiram-se 
também para a preparação desta Eucaristia, pois 
não faria sentido convidá-las a participar, mutas 
delas sem terem uma noção da própria celebra-
ção. Curiosamente, temos crianças de famílias 
não praticantes e de outras religiões não católi-
cas, mas, apesar disso, nestes encontros as pes-
soas interagiram e refletiram sobre algo funda-
mental, que são os valores da Família de Nazaré, 
independentemente das nossas crenças. Foi uma 
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riqueza muito grande porque, em cada sala e em 
cada grupo de famílias, se descobriram palavras 
diferentes, palavras/valores como escuta, parti-
lha, esperança, verdade, fé, generosidade, grati-
dão, paz, simplicidade –as palavras que levámos 
para a Eucaristia. Sobressaiu muito a palavra “es-
cuta”, com grandes diálogos sobre o que é escutar, 
a diferença entre escutar e ouvir… Coisas simples, 
é verdade, mas que provocam em profundidade a 
transformação do coração.

Mas as famílias pedem-nos também muito ati-
vidades de convívio. Ainda estão, por exemplo, na 
memória de alguns pais as antigas Colónias de 
Férias! E vamos, certamente, ter algumas ativida-
des na praia e outras ações de convívio. Está tam-
bém já agendado um grande convívio no teatro 
Académico Gil Vicente (dia 3 de junho). E talvez 
um festival de sopas, na primavera.

Falando da Família de Nazaré, que 
referiram, como é trabalhado “o 
sagrado” na vossa ação educativa?
Temos na casa, desde o seu início, uma cape-
la com o Santíssimo Sacramento. Respeitando a 
vontade dos pais (e não temos ninguém que diga 
“o meu filho não vai”), os meninos vão passando 
pela capela, sobretudo nos tempos litúrgicos mais 
fortes, em que os educadores também estão na-
turalmente mais despertos para esta dimensão. 
Vão por grupos, numa atitude orante, a cantar, a 
viver, sem coisas muito formais. Por exemplo, as 
crianças fazem um cartão e vão levá-lo ao Jesus…, 
os mais pequenitos levam a chupeta, uma fralda!  
E os mais velhos, a propósito do que veem, ou da 
atividade, fazem perguntas… Procuramos sempre 
criar o respeito pelo transcendente, seja na cape-
la, na sala, nas atividades, na vida.

As IPSS queixam-se muito de dificuldades 
financeiras. Como é a vossa situação?
É uma dificuldade real. Para já, ainda não há ru-
tura, mas estamos numa viragem muito compli-
cada e muito preocupante. No nosso caso, para 
além da subida do custo de vida, tivemos um 
conjunto de inesperados com a casa, eletrici-
dade, informática, com que tivemos um grande 
acréscimo de despesa. Depois, na despesa cor-
rente, a alimentação – e sempre primámos por 
uma alimentação equilibradamente boa – subiu 

muito. O aumento dos salários é outra pressão. 
Por necessidade de obras em anos anteriores, 
temos também um crédito bancário, e a subida 
da taxa de juros torna-se por isso outra preocu-
pação. Em contraponto, as comparticipações das 
famílias estão a baixar, pelas dificuldades por-
que também passam. 

Em todo o caso, a Obra já passou por outros 
momentos difíceis e acreditamos que vamos 
ultrapassar este: as famílias acreditam na nos-
sa qualidade pedagógica, a equipa educativa é 
muito dinâmica, muito disponível para as fa-
mílias e para as crianças, por isso acreditamos 
que este momento difícil vai ser ultrapassado. 
Na verdade, “São José nunca nos falhou”! Somos 
pessoas de esperança, tanto a Direção, como os 
colaboradores. 

Nasceram da sensibilidade de um 
pároco. Como é a vossa relação hoje com 
a unidade pastoral a que pertencem?
Um dos membros da Direção é o representante 
das IPSS na Unidade Pastoral, tem participado 
nas atividades e reuniões desde o seu inicio. k

É importante as famílias 
perceberem que a Casa não 
nasceu tal como está, mas que 
é fruto de um trabalho muito 
árduo de pessoas com espírito de 
amor, dedicação e muito trabalho 
por uma causa muito concreta
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Leitura da Profecia de 
Sofonias Sof 2, 3; 3, 12-13
Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, 
que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a 
justiça, procurai a humildade; talvez encontreis 
proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei fi-
car no meio de ti um povo pobre e humilde, que 
buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Is-
rael não voltará a cometer injustiças, não tornará 
a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua 
boca uma língua enganadora. Por isso, terão pas-
tagem e repouso, sem ninguém que os perturbe.

Salmo Responsorial  Sl 145
Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.

Leitura da Primeira Epístola aos 
Coríntios 1 Cor 1, 26-31
Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus cha-
mou: não há muitos sábios, naturalmente falan-
do, nem muitos influentes, nem muitos bem-
nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos 
olhos do mundo para confundir os sábios; esco-
lheu o que é fraco, para confundir o forte; esco-
lheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos 
olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que 

vale, a fim de que nenhuma criatura se possa 
gloriar diante de Deus. É por Ele que vós estais 
em Cristo Jesus, o qual Se tornou para nós sa-
bedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. 
Deste modo, conforme está escrito, «quem se 
gloria deve gloriar-se no Senhor».

Aleluia Mt 5, 12a
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa.

Evangelho segundo São Mateus Mt 5, 1-12a
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu 
ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípu-
los e Ele começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-a-
venturados os pobres em espírito, porque deles 
é o reino dos Céus. Bem-aventurados os humil-
des, porque possuirão a terra. Bem-aventurados 
os que choram, porque serão consolados. Bem-
-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. Bem-aventurados os mi-
sericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados os que promo-
vem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por 
amor da justiça, porque deles é o reino dos Céus. 

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 

29 janeiro 2023 Ano A

PALAVRA DE DEUS

LITURGIA

24
LI

T
U

R
G

IA



N.º 4914
26 DE JANEIRO DE 2023WWW.CORREIODECOIMBRA.PTCORREIO DE COIMBRA

SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA

Bem-aventurados sereis, quando, por minha 
causa, vos insultarem, vos perseguirem e, men-
tindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-
vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa».

MIDÕES
Com o contributo de 

e Ana Paula Neves

Entrada
Deus vive na sua morada 
santa  |  NCT* 217

Apresentação dos dons
Tudo vos damos  |  NCT 252

Comunhão
Bem-aventurados os que 
têm fome  |  CEC* II 28

Pós-comunhão
Deus é Amor  |  NCT 380

CEIRA
Com o contributo de 

e Ricardo Dias

Entrada
Vós sois o Sal da terra

Ofertório
Na Simplicidade

Comunhão
Vinde comer do meu pão

Ação de Graças
Senhor Tu És a Luz

Final 
Cantai comigo

SEIXO DE MIRA
Com o contributo de 

e Margarida Oliveira

Entrada
Vinde, prostremo-nos 
em terra (Cartageno)

Apresentação dos dons
Brilhe a vossa luz diante 
dos homens (M. Simões)

Comunhão
Vós sois o sal da terra 
(Carlos Silva)

Pós-Comunhão
Senhor, tu és a luz 
(Az. Oliveira)

Final
Quero cantar o vosso 
nome (Cartageno)

O que cantamos em:

5º DOMINGO COMUM  

5 fevereiro 2023 Ano A

CÂNTICOS
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PEDRO SANTOS

Vivemos num mundo que exalta a for-
ça! Procuramos sempre construir uma 
imagem de fortaleza que permita escon-

der as nossas fraquezas, as nossas limitações, as 
nossas incapacidades. Todos somos desafiados 
à excelência nos vários âmbitos da nossa vida, 
da família ao trabalho, das relações humanas ao 
mundo do lazer. Muitas vezes tornamo-nos pes-
soas angustiadas diante dos desafios que a vida 
nos apresenta e vivemos marcados pelo medo do 
fracasso. Por vezes, até no âmbito da fé pautamos 
as nossas opções precisamente por uma expe-
riência religiosa marcada pelo voluntarismo, por 
uma confiança, se não total, quase total nas nos-
sas forças, nas nossas capacidades, nos nossos 
meios, nas nossas estratégias. 

Contudo, a lógica do Evangelho é bastante di-
versa. O caminho que Jesus nos apresenta não 
exalta a força, as capacidades, a excelência, as es-
tratégias, mas a fraqueza de quem confia n’Aque-
le que pode suprir as nossas limitações, n’Aquele 
que é a nossa força. 

Esse caminho de aparente contradição era já 
apontado pelo profeta Sofonias, quando anun-
ciava um tempo de transformação do mundo, no 
qual iriam permanecer somente os humildes e os 
pobres, aqueles que buscaram refúgio no nome 
do Senhor. Esse mesmo anúncio é feito por Paulo, 
na carta aos Coríntios, que anuncia que Deus não 
escolhe os sábios, os inteligentes, os bem-nasci-
dos, mas escolhe o que é frágil, vil e desprezível, 
aquilo que nada vale aos olhos do mundo, aquilo 
que é loucura segundo os critérios humanos, para 
que ninguém se glorie senão em Deus. 

Paulo fala da lógica que Cristo nos apresenta 
no Evangelho deste domingo, no qual, no cimo 
do monte, anuncia o caminho da felicidade ver-
dadeira para aqueles que querem ser seus discí-
pulos. Para Jesus são felizes os pobres de espírito, 
os humildes, os que choram, os que têm fome e 
sede de justiça, os misericordiosos, os puros de 
coração, os que constroem a paz, os perseguidos 
por causa do reino dos céus. Olhando cada uma 
destas bem-aventuranças (felicidades), percebe-
mos a distância entre a proposta de Jesus e aquele 
que é o caminho preconizado pela nossa socieda-
de e, ao limite, por cada um de nós. É natural per-
guntarmo-nos: mas de que maneira o caminho 

A sabedoria 
da loucura

Neste domingo somos desafiados 
a perguntarmo-nos: onde 
está a minha felicidade? Onde 
ponho as minhas seguranças? 
Que sabedoria procuro na 
minha vida? Como é que vivo os 
momentos de fraqueza do meu 
caminho? Que aprendamos a 
depender cada vez menos de 
nós, das nossas forças, das 
nossas seguranças e das nossas 
capacidades, para dependermos 
cada vez mais de Deus e da sua 
força, quem vem sempre em 
auxílio da nossa fraqueza.

NEM SÓ DE PÃO
COMENTÁRIO À LITURGIA DOMINICAL
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apresentado por Jesus pode ser um caminho de 
felicidade?

Olhando cada uma das bem-aventuranças que 
Jesus nos propõe, creio que podemos encontrar 
um denominador comum: a sabedoria de quem 
reconhece não ter em si, nas suas mãos e nas 
suas forças a segurança total da sua vida e se sabe 
totalmente dependente de Deus; a sabedoria de 
quem, mesmo no meio das contradições e difi-
culdades do dia-a-dia, é marcado pela esperan-
ça, na consciência de caminhar na presença de 
um Deus que nunca abandona aqueles que n’Ele 
confiam; a sabedoria de quem reconhece que a 

verdadeira felicidade não é uma construção me-
ramente humana, mas é dom totalmente gratuito 
do nosso Deus, que somos convidados a acolher 
com abertura de coração.

Neste domingo somos desafiados a perguntar-
mo-nos: onde está a minha felicidade? Onde ponho 
as minhas seguranças? Que sabedoria procuro na 
minha vida? Como é que vivo os momentos de fra-
queza do meu caminho? Que aprendamos a depen-
der cada vez menos de nós, das nossas forças, das 
nossas seguranças e das nossas capacidades, para 
dependermos cada vez mais de Deus e da sua força, 
quem vem sempre em auxílio da nossa fraqueza. k
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Ao longo de todos os tempos a humanida-
de tem abusado e violado o próprio cor-
po. Neste sentido, as palavras do Papa 

Francisco na proclamação do Ano Santo da Mi-
sericórdia continuam a ser contundentes: “é meu 
vivo desejo que o povo cristão reflita, durante o 
jubileu, sobre as obras de misericórdia corporais 
e espirituais. Será um modo de despertar a nos-
sa consciência tantas vezes adormecida frente ao 
drama da pobreza e para entrar cada vez mais no 
coração do Evangelho, onde os pobres são os pri-
vilegiados da misericórdia divina”.

As obras de misericórdia, corporais e espiri-
tuais, ajudam-nos a tomar consciência se vi-
vemos ou não como discípulos de Cristo, vivo e 
ressuscitado. Não nos esqueçamos que em cada 
um daqueles “mais pequeninos” está presente o 
próprio Cristo. A sua carne torna-se, em cada um 
deles, novamente visível como corpo martirizado, 
para ser reconhecido, tocado e assistido com soli-
citude e prontidão.

Assumir a vivência das obras de misericórdia 
é retornar constantemente à escola da caridade, 
pondo-a em prática a partir de cada um de nós, de 
cada eu. Voltar a propor as obras de misericórdia à 

humanidade, de hoje, é dizer não a todas as forças 
alternativas que geram indiferença. Parafrasean-
do o Papa Francisco, repropor as obras de mise-
ricórdia é recuperar constantemente a hospitali-
dade, combatendo a cultura da globalização e da 
indiferença. Na homilia que fez em Lampedusa, 
o Papa dizia que “a cultura do bem-estar, que nos 
faz pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis 
aos gritos dos outros, faz-nos viver dentro de bo-
las de sabão (…) Neste mundo da globalização, caí-
mos na globalização da indiferença. Habituámo-
nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, 
não nos interessa, não temos nada a ver com isso”. 

Na oração do Pai Nosso, oração que o Senhor 
nos ensinou, encontramos a petição do pão, ali-
mento, dirigida a Deus – “O pão nosso que cada 
dia nos dais hoje”. Ao fazermos este pedido, cada 
um ora por si mesmo a Deus, mas, também ora 
pelo outro. Esta petição implica-nos numa cor-
responsabilidade ante aqueles que não têm o seu 
alimento para cada dia. Este pão, dado por Deus, 
é o alimento que sacia a nossa fome e que se re-
parte pelas muitas fomes dos nossos irmãos. É 
por isso que Jesus nos diz (Mc 6, 37) – “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”. Esta é uma ordem diri-

Dar de Comer e Dar de 
Beber… Um imperativo 
de cada tempo!
Jorge Germano

ESPIRITUALIDADE
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gida aos primeiros discípulos, estendida a toda a 
Igreja, presente ao longo de toda a história e ma-
nifestada na nossa vida concreta de hoje.

Na Encíclica Caritas in Veritate (27), o saudoso 
Papa Emérito Bento XVI, diz-nos: “Dar de comer 
aos famintos é um imperativo ético para toda a 
Igreja, que é resposta aos ensinamentos de soli-
dariedade e partilha do seu Fundador, o Senhor 
Jesus. (…) Os direitos à alimentação e à água re-
vestem um papel importante para a consecução 
de outros direitos, a começar pelo direito primá-
rio à vida. Por isso é necessária a maturação duma 
consciência solidária que considere a alimenta-
ção e o acesso à água como direitos universais 
de todos os seres humanos, sem distinções nem 
discriminações”.

Hoje é, também, necessário reconhecer que a 
água é um direito e não uma mercadoria, e que a 
disponibilidade de água e o acesso à água potável 
constitui um direito essencial do homem. Quan-
tos são os sedentos que se cruzam na nossa vida 
de cada dia, aos quais nós permanecemos insen-
síveis e indiferentes? Não nos podemos esquecer 

que para Jesus, dar de beber a quem tem sede é 
também dar-lhe algo mais do que água fresca 
que corre na nascente… Dar de beber é cuidar da 
dignidade do outro.

Dar de beber a quem tem sede é um dever abso-
luto, incluído na lei da hospitalidade e recusar-se 
a fazê-lo significa condenar o outro, o sedento, à 
morte. Esta dimensão, dar de beber, não é ape-
nas individual, mas, é também social, política e 
eclesial. O próprio Jesus Cristo, cansado e seden-
to, acaba por se sentar à beira dum poço pedindo 
de beber a uma mulher que, também, tinha ido 
buscar água. Este encontro entre dois estranhos 
é porta aberta de diálogo e de relação.

Hoje, dar de comer e dar de beber, continua a 
ser um imperativo do nosso tempo. Não sejamos 
nós a fechar esta porta de diálogo e de relação; 
não sejamos aqueles e aquelas que passam indi-
ferentemente por todos os outros que continuam 
caídos à beira do caminho. Deixemo-nos de Cris-
to seja o nosso alimento e a nossa bebida e sai-
bamos ser nós, o alimento e a bebida da vida da 
humanidade. k
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PORQUE TAMBÉM ISTO É SER ANTONINO SILVA

Estes últimos dias de fim de outono e início 
de inverno trouxeram-nos, em abundân-
cia, a chuva e a água tão necessária. De es-

cassa, já se sentiam os efeitos em diversas regiões 
do país e aquela que caiu veio repor, parcialmen-
te, o tão precioso líquido no solo. Contudo, todos 
nós vimos imagens assustadoras de enxurradas, 
autênticos rios saídos das nuvens e das sarjetas. 
Os bueiros deixaram de levar a água e eram, eles 
mesmos, pequenos vulcões nas zonas baixas das 
cidades e vilas.

Ricardo Araújo Pereira, numa crónica subli-
me sobre os incêndios, brinca com o suposto 
imprevisto com que essa calamidade nos assola 
nos meses de verão e, por tabela, também expli-
ca que devemos ser o único país da Europa que é 
apanhado desprevenido pelas cheias na altura da 
chuva. Somos assim mesmo e não mudamos.

Mas a verdade é que a falta de água é sentida de 
forma diferente por cada um de nós. Quem vive na 
cidade e, mesmo em tempo de seca, tem sempre 
água na torneira para beber, tomar banho ou con-
fecionar não se apercebe do drama de quem viu o 

furo secar e não tem sequer água para dar aos ani-
mais, quanto mais para regar a horta ou a quinta. 

Na aldeia do meu pai, as histórias de água de-
ram sempre muito que falar. Há um sistema de 
regadio partilhado segundo costumes antigos em 
que a mesma levada de água vai servindo a todos 
os consortes do rego, ou seja, a todos aqueles que 

A água lava-se 
com sangue

A história teria ficado por aqui 
se, para disfarçar o crime, 
não tivessem engendrado um 
distrator rocambolesco: foram 
a casa buscar uma escada que 
servisse de padiola e, dessa 
forma, carregassem o corpo até 
à aldeia vizinha da Juvandes. 
Assim, as autoridades julgariam 
que se trataria de um caso 
de saias e de infidelidade.

OPINIÃO
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têm terrenos a jusante da nascente. Ciclicamente 
e segundo a porção de terra, a água serve a um e a 
outro, respeitando-se as horas de rega. 

Contudo, uma condição necessária para uma 
regra ser violada é a sua própria existência, bas-
tando adicionar, aqui e ali, uma dose de mau ca-
ráter, rebeldia ou má índole. E nestas questões 
de água também acontece a polémica e a deson-
ra. Muitas vezes era necessário apelar à justiça e 
outras as coisas resolviam-se mesmo à sachola-
da, pois a sachola era a arma mais a jeito na al-
tura das regas.

Na Quinta das Fontaínhas havia um caseiro que 
tinha uma amiga – mulher casada – na Juvandes 
e que andava sempre a roubar a água aos outros 
consortes. Usava estratagemas diversos, desde 
meter pedras debaixo dos talhadouros, retiran-
do-lhes a impermeabilidade, ou metendo pe-
daços de tubos feitos em cana, os quais iam es-
correndo para as suas poças a água que era dos 
outros. Parece pouco, mas numa noite inteira se-
riam uns bons litros de água roubados a outrem.

O desagravo dos lesados era feito na discussão 
com o ladino e na desonra veiculada nos comen-
tários à saída da missa: “sabes que fulano me rou-
bou a água na noite de quinta para sexta e nem 

desculpa pediu? Ah! É mesmo um triste, um ani-
mal!” E a ladainha seguia pela aldeia a fora.

Mas houve uma noite em que foi apanhado em 
flagrante e o proprietário não esteve com meias 
medidas: após acesa discussão foi para casa e, 
com o irmão, o cunhado e o filho mais velho ata-
lharam o caminho da alma desonesta e a poucos 
passos da sua casa fizeram-no cair morto com 
um golpe de sachola nas frontes. 

A história teria ficado por aqui se, para disfarçar 
o crime, não tivessem engendrado um distrator 
rocambolesco: foram a casa buscar uma escada 
que servisse de padiola e, dessa forma, carregas-
sem o corpo até à aldeia vizinha da Juvandes. As-
sim, as autoridades julgariam que se trataria de 
um caso de saias e de infidelidade. Talvez o ma-
rido enganado se tivesse apercebido e feito justi-
ça pelas próprias mãos. Isto era o que pensavam. 
Pensavam e fizeram-no, mas, em menos de uma 
semana, a GNR de Lamego tinha os quatro nos 
calabouços após a vistoria a algumas casas da al-
deia. Numa delas, penduradas na tranca da porta 
da loja, estavam as sacholas ainda com sangue e 
na escada, pendurada na parede, os banzos onde 
pousara a cabeça da vítima ainda tinham cabelos 
e coágulos ensanguentados. k

Amo a Igreja, Leio o seu Jornal
100 anos do Correio de Coimbra: 
Com o foco na informação, no conhecimento 
da Diocese, no diálogo com a cultura e na evangelização.
Subscreva-nos gratuitamente e divulgue o nosso endereço 
junto dos amigos: www.correiodecoimbra.pt
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O texto que se segue foi publicado no último 
sábado no Diário de Coimbra, para o qual 
o escrevi enquanto membro da Comissão 
Diocesana Justiça e Paz. Dada, contudo, a 
matéria em análise, julgo que poderá também ter 
interesse para os leitores do Correio de Coimbra.

Quer o Papa Francisco mudar o mundo? A 
resposta é afirmativa: sim, quer ajudar. 
Como quiseram os seus mais recentes 

antecessores. Todavia, entre Francisco e os an-
tecessores há uma diferença metodológica es-
sencial radicada na premissa, enunciada por ele 
próprio, de que “para a Igreja é mais importante 
iniciar processos do que ocupar espaços”. O acen-
to deixou de ser a doutrina, para ser o método. 

Para mudar o mundo, Francisco relevou até 
agora quatro campos: a ecologia, a economia, a 
educação, as relações humanas. A ecologia con-
tinua a ser “integral”, como já era em Bento XVI; 
a economia dominante não serve o bem ‘do ho-
mem todo e de todos os homens’ (Paulo VI), como 
já não servia em Bento XVI; a educação é con-
frontada com a rutura das gerações e dos valores, 
e é lida repetidamente pelo Papa à luz do mito de 
Eneias a sair das chamas de Troia, carregando as 
cinzas dos deuses familiares sobre o peito, o pai 
sobre os ombros e o filho pela mão; as relações 
humanas - é um simplismo de enunciado - com-
portam o diálogo, a fraternidade, basicamente 
“os outros” como chave não só do evitamento ou 
resolução de conflitos, mas da vocação última da 
pessoa humana: “mais importante do que saber 
quem és, é saber para quem és”.

Cada um destes campos tem, naturalmente, 
a sua reflexão teórica: para a economia, temos a 
ainda recente encíclica de Bento XVI, “A caridade 
na verdade” (2009); para a ecologia, Francisco es-
creveu a Laudato Si’ (2015); para as relações hu-

manas, escreveu a Fratelli tutti (2020); a educação 
não foi objeto de nenhum documento específico 
(que eu conheça), mas está disseminada em vá-
rios, sobretudo na Exortação “O amor na família”.

Mas o mais importante, como disse, é a novida-
de metodológica, assente em “iniciar processos”, 
com três tempos: preparação; ato significativo; 
acompanhamento muito liberto. A ideia é a Igreja 
fugir da tentação de ocupar todos os espaços e o 
espaço todo, recusando-se a dar “a verdade” que 
salvaria cada situação (cá temos a diferença com 
Bento XVI, expressa logo no título da encíclica da-
quele, “A caridade na verdade”), ou agindo com 
uma frente própria em cada campo de atuação, 
como nos velhos tempos da ação católica. Portan-
to, iniciar processos! E assim, com Francisco, em 
relação à ecologia, temos hoje um processo em 
marcha, chamado «Plataforma de Ação Laudato 
Si’», com milhares de pessoas, grupos e institui-
ções aderentes; em relação à economia, temos 
«A Economia de Francisco» (evocação do santo 

O atual pensamento 
social católico
Carlos Neves

O mais importante é a novidade 
metodológica, assente em “iniciar 
processos”, com três tempos: 
preparação; ato significativo;
acompanhamento muito liberto. 
A ideia é a Igreja fugir da tentação 
de ocupar todos os espaços e o 
espaço todo, recusando-se a dar 
“a verdade” que salvaria cada 
situação, ou agindo com uma 
frente própria em cada campo 
de atuação, como nos velhos 
tempos da ação católica.
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de Assis), com alguns milhares de jovens econo-
mistas e empresários de todo o mundo a discu-
tirem teorias e empreendimentos alternativos; 
em relação à educação, temos o «Pacto Educativo 
Global», que associa universidades/escolas, pais, 
comunidades e associações a tentarem renovar 
a educação; em relação às relações humanas, te-
mos o «Alto Comité para a Fraternidade Huma-
na» (11 dos mais altos responsáveis das grandes 
religiões e outras pessoas, num mesmo trabalho 
de diálogo e aprofundamento).

Há, naturalmente, uma presença católica sig-
nificativa nestes projetos, mas a base da adesão 
não é um credo, menos ainda uma religião, mas 
um conjunto de princípios consignados numa 
referência histórica concreta, longamente pre-
parada em diálogo com outros credos, pensares 
e saberes. Para a Ecologia, a referência é a própria 
encíclica Laudato Si’ e sete objetivos definidos a 

partir daquela: resposta ao clamor da terra; res-
posta ao clamor dos pobres, economia ecológica, 
adoção de estilos de vida sustentáveis, educação 
ecológica, espiritualidade ecológica, resiliência e 
empoderamento da comunidade. Para a econo-
mia, a referência é o Encontro de Assis (22 a 24 de 
setembro de 2022), com o conjunto de princípios 
assinados no “Pacto por uma nova economia”; 
para a educação, a referência são os Sete Com-
promissos do Pacto Educativo Global de 2020: co-
locar a pessoa no centro, ouvir as gerações mais 
novas, promover a mulher, responsabilizar a fa-
mília, abrir-se ao acolhimento, renovar a econo-
mia e a política, cuidar da casa comum. Para as 
relações humanas, a referência é o documento 
sobre “A Fraternidade Humana em prol da Paz 
Mundial e da Convivência Comum” (2019), assina-
do pelo Papa Francisco e por Ahmad Al-Tayyeb, o 
Grão Imame de Al-Azhar.  k
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A Comissão Diocesana Justiça e Paz de 
Coimbra, em parceria com a ACEGE – 
Associação Cristã de Empresários e Ges-

tores e a Coimbra Business School/ ISCAC, reali-
zou o Colóquio “A Pobreza em Portugal-Reflexões 
no primeiro quartil do Século XXI” no dia 13 de 
janeiro tendo como oradores o Professor Doutor 
Carlos Farinha Rodrigues e Monsenhor Jardim 
Moreira Gonçalves, Presidente da Rede da Rede 
Europeia Anti Pobreza.

O colóquio foi moderado pelo jornalista Dr.  Lino 
Vinhal, teve uma adesão muito significativa ao ní-
vel de participantes e, do mesmo extraem-se as 
seguintes conclusões e reflexões: 

Conclusões  

1As políticas públicas de combate à po-
breza devem, para serem eficazes e con-
sistentes, ter o individuo- cada individuo 

- como preocupação central. Devem ser orien-
tadas para o crescimento socioeconómico, mas 
tendo presente a dignidade integral da pessoa 
humana.  

A eficiência do combate à pobreza tem, tam-
bém, como pressuposto uma economia dinâ-
mica, apostada no aumento da produtividade e 
competitividade.  

Nenhum país pode distribuir riqueza que não 
produz.  

2O mesmo combate deve emergir de uma 
visão estratégica, e global, em que este-
jam presentes os grandes desafios de na-

tureza socioeconómica com que a nossa socie-
dade se vai debater nas próximas décadas e que 
vão desde as carências económicas (e ausência 
de alternativas/oportunidades) de uma grande 
parte da população, incluindo jovens licenciados 
e ativos empregados, até à pobreza e natalidade, 
passando pela própria estrutura e prioridades 
do Estado Providência.

3Pressupõe um pacto de regime e um con-
trato de gerações em que deve estar pre-
sente o princípio da solidariedade, abran-

gendo todas as população e territórios.  

CONCLUSÕES DO COLÓQUIO

A pobreza em Portugal-
Reflexões no primeiro 
quartil do século XXI
Comissão Diocesana Justiça e Paz

DOCUMENTAL
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4Mais do que investir em mais recursos 
a nível do poder central (e em subsídios 
sem retorno) importa criar/operaciona-

lizar fóruns locais de combate à pobreza (comis-
sões de freguesia e redes sociais a nível conce-
lhio) com o apoio e participação das instituições 
particulares de solidariedade social e todos os 
sectores da economia.  

5Importa que as transferências de natureza 
social estejam integradas em programas 
de iniciativas locais de apoio à criação de 

emprego e de inserção social e inclusão, nomea-
damente associados ao RSI.  

O combate à pobreza não se pode limitar à mera 
distribuição de recursos.  

6A educação é, como sempre foi, um ins-
trumento essencial para quebrar o círculo 
de pobreza. Tanto quanto possível todas as 

crianças e jovens devem ter igualdade de oportuni-
dades de alcançar o nível de educação que as suas 
capacidades permitem.  Os jovens pobres devem ter 
assegurados os mesmos direitos de acesso ao ensi-
no que os mais favorecidos e o Governo deve garan-
tir-lhes um especial acompanhamento nas ativi-
dades escolares, nomeadamente na satisfação das 
necessidades básicas de alimentação e educação.   

É essencial reforçar significativamente a for-
mação média e profissional, com a retoma da 
criação de competências técnicas e profissionais, 
de que o país é enormemente carente.    

7Os apoios à infância constituem outra ver-
tente fundamental da luta contra a pobreza. 
Importa reforçar a intervenção junto das 

famílias carenciadas, com crianças a seu cargo. As 
mesmas constituem um foco de pobreza – que im-
porta promover e dignificar - e, consequentemen-
te, os elementos centrais a apoiar neste combate.   

A promoção e dignificação da criança tem de 
ser um elemento fulcral na estratégia de luta con-
tra a pobreza.   

8É importante repensar o modelo de atri-
buição do Rendimento Social de Inser-
ção.  Sendo um instrumento importante 

de combate à pobreza o mesmo deve ter um nível 
quantitativo que tenha em atenção as alterações 

impostas pela sua insuficiência bem como pelo 
aumento do custo de vida.  

A concessão do Rendimento Social de Inserção 
deve ser conjugada com políticas de inserção no 
mercado do trabalho.  

 Apelando ao proverbio ancestral “Mais do que 
dar a cana importa ensinar a pescar”.     

9Importa repovoar o “interior” do país pois 
que 40% da população se concentra em 
cerca de 5% do território. A criação de 

oportunidades de novos empregos e fixação de 
empresas e serviços aptos a proporcionar condi-
ções de vida com qualidade no “interior” do país, 
através políticas integradas, será um fator impor-
tante de equilíbrio social e económico.   

10As empresas desempenham um pa-
pel fundamental no desenvolvimen-
to socioeconómico. É importante o 

apoio daquela que garantam o primeiro emprego 
aos jovens e, sobretudo, as que apostam em criar 
condições de sustentabilidade e apostam na for-
mação e qualificação profissional. A existência 
de uma economia saudável e competitiva, com 
o apoio de quem efetivamente cria riqueza, é es-
sencial no combate à pobreza.  

11Os cuidados de saúde deverão ser as-
segurados em condições de igualdade 
de tratamento entre todos os cidadãos 

e deverão ser eficientes, garantindo que são asse-
gurados para todos e em todo o país.  

12Importa equacionar o direito a uma ha-
bitação digna o que pressupõe uma po-
lítica habitacional efetiva a longo prazo.   

Sendo um direito a habitação deverá sempre 
pressupor a assunção de obrigações que derivam 
do contrato social de que cada cidadão é portador.   

13A Estratégia Nacional Contra a Po-
breza deve ter como pressuposto um 
foco preciso e atualizado da realidade 

social e económica do país e não uma perspetiva 
ultrapassada temporalmente em que nos limita-
mos a “olhar para o retrovisor”. 

Coimbra, 18 de janeiro de 2023
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Ao analisar a questão do papel dos salá-
rios justos no combate à pobreza, guia-
mo-nos por princípios que colhemos na 

doutrina social da Igreja e que se vêm consolidan-
do desde há mais de um século.

Esses princípios partem do primado da pessoa 
sobre as coisas. A economia, a empresa e o traba-
lho devem servir as pessoas, e não o contrário (“o 
trabalho para a pessoa, e não a pessoa para o tra-
balho”). É este o sentido do tradicional princípio 
do primado do trabalho sobre o capital (ver La-
borem exercens, ns. 7 e 13). Não deixando de ser 
complementares e não antinómicos, o capital (o 
conjunto dos meios de produção) deve servir de 
instrumento ao serviço das pessoas que integram 
a comunidade que constitui a empresa (e não o 
contrário), a sua rendibilidade não pode sacrifi-
car a dignidade e direitos dessas pessoas.

Através do trabalho, a pessoa não somente 
transforma a natureza, adaptando-a às suas ne-
cessidades, mas também se realiza como pessoa 
e, num certo sentido, se torna “mais pessoa” (ver 
Laborem exercens, n. 9).

Para além da diferente valorização do trabalho 
na sua vertente objetiva, que pode justificar dife-
renças salariais, há que considerar a sua vertente 
subjetiva, enquanto expressão da dignidade da 
pessoa que trabalha, vertente que torna igual-
mente digno qualquer trabalho, mais ou menos 
qualificado (ver Laborem exercens, n. 6).

A Sagrada Escritura fustiga severamente a con-
duta de quem não paga o salário devidos aos tra-
balhadores: Lv 19, 13; Dt 24, 14-15; Tg 5, 4

A justiça do salário não decorre necessaria-
mente do consentimento das partes e das regras 
do mercado. Já o dizia a Rerum novarum (n. 27), há 
mais de cem anos:

«Façam, pois, o patrão e o operário todas as con-
venções que lhes aprouver, cheguem, inclusiva-
mente, a acordar na cifra do salário: acima da sua 
livre vontade está uma lei de justiça natural, mais 
elevada e mais antiga, a saber, que o salário não 

deve ser insuficiente para assegurar a subsistên-
cia do operário sóbrio e honrado. Mas se, cons-
trangido pela necessidade ou forçado pelo receio 
dum mal maior, aceita condições duras que por 
outro lado lhe não seria permitido recusar, por-
que lhe são impostas pelo patrão ou por quem faz 
oferta do trabalho, então é isto sofrer uma violên-
cia contra a qual a justiça protesta.

«Mas, sendo de temer que nestes casos e em ou-
tros análogos, como no que diz respeito às horas 
diárias de trabalho e à saúde dos operários, a in-
tervenção dos poderes públicos seja importuna, 
sobretudo por causa da variedade das circuns-
tâncias, dos tempos e dos lugares, será preferível 
que a solução seja confiada às corporações ou 
sindicatos (…), ou que se recorra a outros meios 
de defender os interesses dos operários, mesmo 
com o auxílio e apoio do Estado, se a questão o 
reclamar».

A justiça de um sistema socio-económico deve 
ser apreciada segundo o modo como nesse sis-
tema é equitativamente remunerado o trabalho; 
a melhor forma de realizar a justiça nas relações 
entre trabalhadores e dadores de trabalho é a que 
se concretiza nessa remuneração (ver Laborem 
exercens, n. 19).

MANIFESTO

Salários justos 
contra a Pobreza

Para além da diferente 
valorização do trabalho na sua 
vertente objetiva, que pode 
justificar diferenças salariais, 
há que considerar a sua vertente 
subjetiva, enquanto expressão da 
dignidade da pessoa que trabalha, 
vertente que torna igualmente 
digno qualquer trabalho, mais 
ou menos qualificado (ver 
Laborem exercens, n. 6).
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Como definição do salário justo, afirma a Gau-
dium 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 possi-
bilidade de cultivar dignamente a sua vida mate-
rial, social, cultural e espiritual e a dos seus».

Um salário justo deve atender às necessidades 
familiares do trabalhador, pois é ele que torna 
possível a constituição de uma família, que é um 
direito fundamental e uma vocação da pessoa 
(ver Laborem exercens, n. 10). Tal não exclui a im-
portância de apoios públicos à família, segundo 
critérios de justiça social.

Há que destacar uma tríplice relação do salá-
rio: com o sustento do trabalhador e sua família, 
com a situação da empresa e com o bem comum 
(ver Quadragesimo anno, n. 4). A remuneração 
deve ser adaptada às possibilidades da empresa, 
de modo a não comprometer a sustentabilidade 
desta, mas deve questionar-se a viabilidade de 
uma empresa que não consiga assegurar níveis 
salariais compatíveis com o sustento dos traba-
lhadores. Deve, também, ser tida em conta a re-
percussão dos níveis salariais no bem comum, 
designadamente na criação e manutenção do 
emprego em termos globais.

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 (ver Centesimus annus, n. 43). A missão do 

empresário deve ser enaltecida enquanto meio 
de criar oportunidades de trabalho para outros, 
«um modo de desenvolver as capacidades que 
Deus nos deu e as potencialidades de que encheu 
o universo» (ver Fratelli tutti, n. 123).

No combate à pobreza, é fundamental a cria-
ção de empregos justamente remunerados. Os 
subsídios devem ser sempre «um remédio pro-
visório para enfrentar emergências», porque o 
objetivo é o de conseguir uma vida digna através 
do trabalho (ter a dignidade de «trazer o pão para 
casa»). «O trabalho é uma dimensão essencial da 
vida social, porque não é só um modo de ganhar 
o pão, mas também um meio para o crescimento 
pessoal, para estabelecer relações sadias, expres-
sar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se co-
-responsável do mundo e, finalmente, viver como 
povo» (ver Fratelli tutti, n. 162).

Baseados nestes princípios que colhem da dou-
trina social da Igreja, e analisando a situação por-
tuguesa atual, as organizações subscritoras deste 
manifesto declaram o seguinte:

Verificamos como o salário que recebem muitos 
trabalhadores portugueses não lhes permite, a eles 
e suas famílias, superar uma situação de pobreza 
enquanto privação de recursos necessários a uma 
vida condigna no contexto social atual. Isso verifi-
ca-se em grande número de trabalhadores que au-
ferem o salário mínimo, sendo que o salário médio 
também não se distancia muito deste. Mudar esta 
realidade o mais rapidamente possível deverá ser 
um objetivo prioritário que mobilize as empresas, a 
sociedade civil e as autoridades políticas.

Verificamos também que essa situação de bai-
xos salários coexiste com outros muito elevados, 
gerando acentuadas desigualdades que conside-
ramos socialmente injustas. São de aplaudir to-
dos os esforços e políticas que evitem essas desi-
gualdades de níveis salariais.

Sabemos que a qualificação profissional é mui-
tas vezes essencial para obter melhores remu-
nerações. Neste plano, somos confrontados com 
mudanças profundas a que não podemos ser 
alheios, como a revolução digital e tecnológica, 
a emergência climática e a necessária transição 
energética. Perante este desafio, as empresas de-
verão promover a formação e reciclagem dos tra-
balhadores e estes deverão fazer tudo o que está 
ao seu alcance nesse sentido.

No combate à pobreza, é 
fundamental a criação 
de empregos justamente 
remunerados. Os subsídios 
devem ser sempre «um remédio 
provisório para enfrentar 
emergências», porque o 
objetivo é o de conseguir 
uma vida digna através do 
trabalho (ter a dignidade de 
«trazer o pão para casa»).
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Mas também não podemos esquecer a impor-
tância de remunerar justamente trabalhado-
res geralmente tidos por menos qualificados. O 
contexto de pandemia que vivemos nos últimos 
anos veio recordar-nos a indispensável função 
social de profissões habitualmente mal remu-
neradas: o trabalho agrícola, a limpeza urbana, o 
apoio doméstico, os cuidados de saúde e a ido-
sos, a ação educativa, o comércio e a restaura-
ção, entre outros.

Neste ponto, queremos também reforçar que 
os baixos valores protocolados pelo Estado com 
as instituições de solidariedade social pelos ser-
viços prestados levam à manutenção de níveis 
baixos de remuneração dos seus trabalhadores e 
ao não reconhecimento da relevância social das 
suas funções.

É de salientar também o facto de em muitas 
destas profissões, por não haver mão de obra 
disponível no país, se recorrer a trabalhadores 
imigrantes, por vezes através de subcontrata-
ções que não garantem os direitos fundamen-
tais destes.

Sabemos como a valorização dos salários dos 
trabalhadores portugueses em grande medida 
depende do aumento da produtividade, da ca-
pacidade de empresários e trabalhadores refor-
çarem a produtividade das suas empresas. Mas 
reconhecemos também que a valorização desses 
salários depende da decisão de repartição dos 
rendimentos, da atribuição objetiva de uma maior 

parcela desses rendimentos aos do trabalho.
            Declaramos, em síntese, o empenho das or-

ganizações que representamos e de todos os que 
a elas aderem, trabalhadores e empresários com 
diversos estatutos e de variadas áreas, em fazer 

toda a nossa parte para que se concretize aquele 
que consideramos um desígnio nacional prioritá-
rio: que no nosso país aqueles que trabalham pos-
sam ter salários que permitam superar a pobreza 
e promover a realização integral de cada pessoa e 
de cada família.

Este é um caminho longo e complexo, que que-
remos iniciar hoje, na primeira pessoa e com a 
Graça do Espírito Santo, e ao qual convidamos to-
dos a juntarem-se.

Queremos também reforçar que 
os baixos valores protocolados 
pelo Estado com as instituições de 
solidariedade social pelos serviços 
prestados levam à manutenção 
de níveis baixos de remuneração 
dos seus trabalhadores e ao não 
reconhecimento da relevância 
social das suas funções.

Lisboa, 21 de janeiro de 2023
 

 › Ação Católica Rural 
 › Associação Cristã de Empresários e Gestores

 › Cáritas Portuguesa
 › Comissão Nacional Justiça e Paz

 › Juventude Operária Católica
 › Liga Operária Católica / Movimento dos Trabalhadores Cristãos

 › Metanoia – Movimento Católico de Profissionais
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D. Piero Coda, secretário-geral da Comissão 
Teológica Internacional e membro da Comissão 
Teológica do Sínodo, deu uma entrevista (16 
de janeiro) à Vatican News sobre o próprio 
Sínodo, a partir do Documento de Trabalho 
da Etapa Continental “Alarga o espaço da 
tua tenda”, um documento que contém a 
síntese de todas as contribuições enviadas ao 
Secretariado pelas Conferências Episcopais de 
todo o mundo, fruto dos processos de partilha 
e escuta realizados pelos grupos sinodais 
nas paróquias, grupos e associações.
O Correio de Coimbra transcreve a 
entrevista, que traduzimos a partir 
da versão publicada em inglês.

P. Piero Coda, o Documento de Trabalho para 
a Etapa Continental do Sínodo, que contém 
uma síntese do trabalho feito até agora pelas 
Igrejas de todo o mundo, começa com palavras 
de alegria, satisfação e gratidão: “O Sínodo 
segue em frente: podemos afirmá-lo com 
entusiasmo a um ano da sua abertura”. Como 
alguém que esteve fortemente envolvido nesta 
tarefa, o que nos pode dizer sobre o trabalho 
realizado nesta primeira etapa do Sínodo?
A primeira etapa do processo sinodal, a consul-
ta ao Povo de Deus a nível das Igrejas locais e das 
diversas expressões da vida eclesial, foi em ge-

ral muito positiva, e isso não podia ser dado por 
garantido. Produziu uma colheita rica de frutos, 
uma espécie de check-up da saúde do Povo de 
Deus espalhado pelo mundo, com as suas difi-
culdades, as suas provações, mas também com 
as suas esperanças e as suas alegrias. Basta dizer 
que das 114 Conferências Episcopais, 112 envia-
ram um resumo dos resultados da consulta rea-
lizada nas dioceses sob sua jurisdição. Isto sem 
falar nas ordens religiosas, associações e movi-
mentos eclesiais.

PIERO CODA

Um sínodo para a edificação de uma 
Igreja alegre, pobre e profética

© Direitos reservados

VATICANO
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E, ao ler estes relatos, deve-se dizer que não se 
pode deixar de sentir emoção e comoção, como 
aconteceu comigo, porque se pode ver o teste-
munho do Povo de Deus que está vivo – vivo e em 
caminhada. Às vezes, cruelmente provado pela 
angústia de um momento difícil de mudança, de 
incerteza – que o é para toda a humanidade – mas 
empenhado em viver este momento com fé, com 
amor, com esperança. Pode-se sentir a alegria, 
e quase diria, às vezes o entusiasmo, de ouvir e 
sentir-se ouvido, a alegria de partir juntos, de tal 
modo que, ao ler esses relatórios, me veio espon-
taneamente ao coração a palavra do Senhor ates-
tada por Isaías: “Estou prestes a fazer algo novo, 
agora mesmo está a despontar, não o reconhe-
ceis?”. Então, devemos dar graças a Deus.

O Documento também aponta alguns 
aspetos negativos: a nódoa dos abusos, 
por exemplo, e a distância, às vezes, entre 
clérigos e leigos. Do lado positivo, está a 
surgir uma nova consciência, de que todos 
somos protagonistas na missão da Igreja, de 
que precisamos de ser mais inclusivos como 
comunidade, de que precisamos de colaborar 
com outras Igrejas e outras religiões...
Sim, com certeza. O que emerge acima de tudo é 
a alegria e o desejo de encontrar Jesus vivo hoje e 
de segui-Lo dentro da Igreja. Daí o desejo de uma 
Igreja coerente, autêntica, e daí o sofrimento por 
todas as manchas e dificuldades que devem ser 
superadas. É preciso coragem para identificá-las 
e superá-las. E depois o desejo, a alegria, certa-
mente, de participar, ou seja, de experimentar a 
Igreja como família, como comunhão, para assim 
superar aquele clericalismo ou aqueles separa-
tismos que ainda persistem. E novamente, como 
você disse, o desejo e o compromisso de ser in-
clusivo, ou seja, de estar aberto para partilhar o 
dom da fé. Aqui testemunhamos nas comunida-
des cristãs o crescimento de uma sensibilidade 
acrescida para com todos aqueles que de alguma 
forma se sentem excluídos da vida da comuni-
dade cristã. Também, por exemplo, os excluídos 
por motivos morais, por causa dos padrões mo-
rais propostos pela Igreja. E, depois, uma grande 
preocupação com os pobres e marginalizados. 
Esta opção preferencial pelos pobres é, diria eu, 
uma dimensão cada vez mais importante da vida 

das comunidades cristãs. E também, certamen-
te, a abertura ao diálogo, ou seja, a consciência 
de que o diálogo ecuménico expressa a unidade 
da fé no Batismo. Menos presente, diga-se de 
passagem, é ainda a sensibilidade para com os 
fiéis de outras religiões e também com pessoas 
de outras crenças ou que buscam uma plena 
manifestação da verdade.

Levantou a questão da marginalização: 
um tema recorrente em quase todas 
as sínteses diocesanas é a questão da 
mulher na Igreja e na sociedade...
Esta é, com certeza, uma questão essencial que 
emerge de todos os relatórios em todos os níveis 
culturais e sociais na vida da Igreja hoje: o reco-
nhecimento e a promoção do carisma e a con-
tribuição específica das mulheres para a vida da 
Igreja. É preciso um salto qualitativo sério e isso 
deixa clara a necessidade de uma conversão espi-
ritual, cultural e também estrutural para abrir es-
paço – o espaço que está no plano de Deus – para 
as mulheres na vida da Igreja.

Há também a constatação de que não devemos 
ceder à tentação de uma redução funcionalista do 
papel da mulher na Igreja e, portanto, de que não 
nos devemos deixar esmagar por modelos de par-
ticipação na vida eclesial e de governo que preva-
leceram até agora, que têm uma modelagem mais 
masculina, para não dizer machista. Precisamos 
de encontrar os caminhos certos em todos os ní-
veis, mas trata-se antes de tudo de uma conversão 
do olhar, de ver a relação entre o masculino e o fe-
minino segundo o olhar de Deus, o olhar de Jesus.

Foram abordados muitos aspetos, mas muitos 
fiéis também manifestaram o receio de que 
a escuta sinodal seja apenas de fachada, 
sem conduzir a uma verdadeira mudança. 
O que pensa sobre isso? Existe esse risco?
O Sínodo não é um assunto tático; não tem segun-
das intenções. É inequivocamente o desencadear 
de um processo que se quer sincero, aberto, para 
tomar decisões importantes no que diz respeito 
à vida e à forma de estar da Igreja, no sentido de 
aproximá-la do projeto original de Deus. O risco 
vem de não perceber o sentido e o alcance de um 
processo como este, ou seja, de não perceber que 
é Deus quem fala à Igreja e pede um salto qualita-
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tivo na vida da Igreja. Ou, se quisermos, é o risco 
de quem, com certa indiferença e superficialida-
de, se não com má consciência, quer administrar 
o processo sinodal para não mudar nada.

Começou a etapa continental do Sínodo. O 
título do Documento de que falamos é “Alarga o 
espaço da tua tenda”. Parece aludir a um esforço 
maior de abertura, por exemplo, na escuta. Isso 
indica-nos o trabalho dos próximos meses?
Eu diria que o objetivo desta etapa continental é 
antes de tudo fazer chegar às Igrejas locais a sín-
tese dos relatórios que chegaram de todas as dio-
ceses, para que as diversas Igrejas possam dizer 
se se reconhecem na síntese. Isso também lhes 
permitirá reconhecer a riqueza dos diferentes 
acentos que vêm das outras Igrejas locais, para 
que haja uma troca de dons entre as diversas rea-
lidades eclesiais.

Depois há um segundo objetivo: fazer este dis-
cernimento a nível continental, para aproximar 
os caminhos das Igrejas locais da mesma região 
– neste caso são os 5 continentes, mais as Igre-
jas Orientais consideradas separadamente; e as 
Américas são divididas em América do Norte e 
América do Sul. Assim, no fim, temos 7 assem-
bleias continentais. Existe alguma semelhança 
dentro de cada região no nível cultural e espiri-
tual. Assim, juntos, diria eu, temos de descobrir 
qual é a vocação de cada continente, porque no 
plano de Deus há uma comunhão e há também 
um chamamento, e isso pode ser uma novidade 
no processo sinodal. A partir daqui, por último, é 
possível ter um enriquecimento ulterior do dis-
cernimento já feito, tendo em vista a redação do 
Instrumentum laboris com o qual abrirá a As-
sembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos.

Então, basicamente, os grupos sinodais que 
já se reuniram em dioceses e paróquias, 
movimentos, associações, etc., vão-se 
reunir novamente para ler este Documento 
e refletir mais à luz de seu conteúdo?
Sim, cada Igreja local é chamada a fazer isso, ou 
seja, a receber o fruto de tudo o que foi feito até 
agora, a reencontrar-se e a pôr em comum as 
suas reações a nível continental, para que tudo 
isto atinja novamente o nível universal. Por últi-
mo, o Sínodo enviará de volta às Igrejas locais o 

que emergiu, para acolhimento e inculturação 
das opções estratégicas que serão propostas.

A decisão do Papa Francisco de convocar uma 
dupla Assembleia de Bispos no Vaticano para 
todo este trabalho final foi uma surpresa. 
Por que acha que ele tomou essa decisão?
Para ser sincero, não me surpreendeu. De facto, já 
esperava isso, porque implantar um processo des-
ta magnitude e amplitude precisa de tempo que 
não pode ser limitado. Por isso, ter dois momen-
tos de Assembleia dos Bispos, discernindo sobre o 
caminho do Povo de Deus, é um grande enriqueci-
mento, uma decisão oportuna e clarividente.

O caminho sinodal percorrido pela Igreja não 
significa fazer um levantamento do que as 
pessoas pensam sobre a Igreja, nem é uma lista 
dos “desejos” dos fiéis. Deveria ser outra coisa: 
poderíamos falar de conversão, de escuta do 
Espírito.... Como é que o senhor Pe. Piero Coda o 
definiria? E como espera que seja vivenciado?
Acho que o processo sinodal, quando interpre-
tado corretamente, constitui um extraordinário 
campo de formação para a vida eclesial. Como 
disse João Paulo II no Novo millennio ineunte, é a 
concretização daquela escola de comunhão para 
a missão que todas as realidades eclesiais são 
chamadas a ser, para viver à altura do que o Es-
pírito diz à Igreja hoje. Trata-se de aprender esta 
arte, que é a arte do discernimento comunitário.

Aprender a discernir significa escutar a voz do 
Espírito e viver a própria fé como luz que inter-
preta e transforma a realidade. Em comunida-
de, significa aprender a fazê-lo juntos. Não é um 
dado adquirido, não é fácil – mesmo a nível pes-
soal – praticar o discernimento; requer grande 
humildade e perseverança, requer ativar os sen-
tidos espirituais – como diz a tradição da Igreja – 
para ouvir a voz de Deus.

No discernimento comunitário precisamos de 
aprender a ativar os sentidos espirituais para des-
cobrir, acolher e seguir a presença de Jesus Ressus-
citado que está vivo na sua Igreja para estar vivo na 
história humana. E isso requer uma escola, requer 
um exercício. O processo sinodal pode ser uma es-
cola extraordinária para praticar esta arte, e pode-
mos constatar pelos Resumos desta primeira etapa 
que este processo começou de forma positiva.
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E depois de terminada a caminhada 
sinodal, digamos, a partir de 2025, 
que Igreja teremos? 
Como gostaria que ela fosse?
Um Sínodo sobre a sinodalidade, ainda que tenha 
duas Assembleias, não esgota o sentido e o alcan-
ce do evento: é uma etapa necessária e importan-
te de um caminho que será longo e desafiador. O 
Papa Francisco disse: a sinodalidade é o que Deus 
espera da Igreja no terceiro milénio. Bem, temos 
um milénio pela frente e estamos a pôr em prá-
tica, ouvindo a voz de Deus, uma forma de ser 
Igreja que é como sempre foi, mas também que 
assume tons específicos, declinações específicas. 
Temos de aprender, temos de partir.

Que Igreja está no horizonte? Gosto de dizer que 
é uma Igreja da alegria, uma Igreja pobre e uma 
Igreja profética. Uma Igreja da alegria porque dá 
testemunho de algo fundamental, o dom de Jesus, 
de que Deus é amor e que dá alegria ao homem e à 
família humana. Esta é uma alegria que o mundo 
não conhece para a poder partilhar com aqueles 
que estão na dor e na provação. Depois, uma Igre-
ja pobre, porque é rica somente em Deus, e pobre 
para ser casa para os pobres, porque o Evangelho 
é para eles. Profética, porque uma Igreja que es-
palha o fermento da justiça, da fraternidade, de 
mãos cheias, na esperança firme de novos céus e 
uma nova terra onde, por fim, a justiça e o amor 
de Deus terão morada permanente. k

“Falar com o coração. “Testemunhando 
a verdade no amor» (Ef 4, 15)”, é o tema 
escolhido pelo Papa Francisco para o 

62º Dia Mundial das Comunicações Sociais, a ser 
celebrado no dia 23 de maio, e cuja Mensagem foi 
dada a conhecer no dia 24 de janeiro.

Na mensagem, o Santo Padre considera quatro 
aspetos da comunicação: comunicar cordialmen-
te, comunicar de coração a coração, comunicar 
com o coração no processo sinodal, desarmar 
os ânimos promovendo uma linguagem de paz. 
Como se percebe, Francisco este ano põe o acen-
to da cordialidade (coração) como caminho não 
só da verdadeira comunicação, mas também da 
transformação das relações humanas, do cresci-
mento da Igreja e da paz no mundo: “Como cris-
tãos, sabemos que é precisamente na conversão 
do coração que se decide o destino da paz, pois o 
vírus da guerra provém do íntimo do coração hu-
mano. Do coração brotam as palavras certas para 
dissipar as sombras dum mundo fechado e divi-

dido e construir uma civilização melhor do que 
aquela que recebemos. É um esforço que é exi-
gido a todos e cada um de nós, mas faz apelo de 
modo particular ao sentido de responsabilidade 
dos agentes da comunicação a fim de realizarem a 
própria profissão como uma missão” – diz o Papa 
a encerrar a sua mensagem. E, logo ao início, dei-
xa claro: “Não devemos ter medo de proclamar a 
verdade, por vezes incómoda, mas de o fazer sem 
amor, sem coração. Com efeito «o programa do 
cristão – como escreveu Bento XVI – é “um cora-
ção que vê”». Trata-se de um coração que revela, 
com o seu palpitar, o nosso verdadeiro ser e, por 
essa razão, deve ser ouvido. Isto leva o ouvinte a 
sintonizar-se no mesmo comprimento de onda, 
chegando ao ponto de sentir no próprio coração 
também o pulsar do outro. Então pode ter lugar o 
milagre do encontro, que nos faz olhar uns para os 
outros com compaixão, acolhendo as fragilidades 
recíprocas com respeito, em vez de julgar a partir 
dos boatos semeando discórdia e divisões”. k

DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

“Por vezes, o falar amável 
abre uma brecha até nos 
corações mais endurecidos”
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No dia 20 de janeiro, o Papa Francisco 
enviou uma videomensagem aos 400 
mil jovens que já se inscreveram na JMJ 

Lisboa 2023, na qual os exortou a não levantarem 
muros diante de si, antes a olharem o horizonte 
simultaneamente com os olhos e com o coração. 
É este o texto da mensagem:

“Queridos jovens, estamos a aproximar-nos, 
embora faltem alguns meses, da Jornada Mundial 
da Juventude, e já há 400 mil jovens inscritos. A 
mim chama-me a atenção e alegra-me que tan-
tos jovens venham porque precisam de partici-
par. Alguns dirão “eu vou por turismo”, mas os 
jovens que vêm é porque, no fundo, sentem ne-
cessidade de participar, de partilhar, de contar a 
sua experiência e receber a experiência do outro, 
têm sede de horizonte.

Vocês, jovens, que são 400 mil, têm sede de ho-
rizonte. Que nesta Jornada aprendam sempre a 
olhar o horizonte, a olhar sempre mais além. Não 
levantem uma parede diante da vossa vida. As pa-
redes fecham, o horizonte faz-te crescer. Olhem 
sempre o horizonte, também com os olhos, mas 
sobretudo com o coração. Abram o coração a ou-
tras culturas, a outros rapazes, a outras raparigas, 
que vêm também a esta Jornada.

Preparem-se para isto, para abrirem horizon-
tes, para abrir o coração, e obrigado por se terem 
inscrito já com tanta antecedência. Espero que 
outros possam seguir o vosso exemplo, de se ins-
creverem. Que Deus vos bendiga, que a Virgem 
cuide de Vós. Rezem por mim que eu rezo por vós. 
E não e esquecem: paredes não, horizontes sim. 
Obrigado”. k

PAPA AOS JOVENS JÁ INSCRITOS NA JMJ

Não levantem uma parede 
diante da vossa vida

“Às vezes oiço às pessoas: “fui à missa àquela paróquia… sim, 
[a homilia foi] uma boa aula de filosofia, quarenta, quarenta e cinco 
minutos…”. Oito, dez, não mais! E sempre com um pensamento, 
um sentimento e uma imagem. Deixem as pessoas levar alguma 
coisa para casa com elas. Na Evangelii Gaudium, quis enfatizar 
isso. Tenho dito muitas vezes, porque é uma coisa que nos custa a 
entender: a homilia não é uma conferência, é um sacramental”.
(Papa Francisco, aos participantes do Curso “Para viver plenamente a ação litúrgica”, 20 de janeiro)

© Direitos reservados
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Para o próximo Dia Mundial das Missões 
(22 de outubro) o Santo Padre escolheu o 
tema “Corações ardentes, pés ao caminho”, 

a evocar a passagem evangélica dos discípulos de 
Emaús. A Mensagem, com data de 6 de janeiro, foi 
dada a conhecer ontem, e nela Francisco medita 
sobre três pontos: a transformação do coração pela 
Palavra de Deus; a Eucaristia como “ápice e fonte 
da missão”; “a eterna juventude duma Igreja sem-
pre em saída”, na evidência de que “não se pode 
encontrar verdadeiramente Jesus ressuscitado, 
sem se inflamar no desejo de o contar a todos”.

“Hoje como então – escreve o Papa –, o Senhor 
ressuscitado está próximo dos seus discípulos 
missionários e caminha a par dele, sobretudo 
quando se sentem frustrados, desanimados, te-
merosos perante o mistério da iniquidade que os 
rodeia e quer sufocá-los. Por isso, «não deixemos 
que nos roubem a esperança!». O Senhor é maior 

do que os nossos problemas, sobretudo quan-
do os encontramos ao anunciar o Evangelho ao 
mundo, porque esta missão, afinal, é d’Ele e nós 
somos simplesmente os seus humildes colabora-
dores, «servos inúteis» (cf. Lc 17, 10)”.

O Santo padre deixa também uma palavra de 
gratidão para com todos os missionários e mis-
sionárias: “Em Cristo, expresso a minha proximi-
dade a todos os missionários e missionárias do 
mundo, especialmente àqueles que atravessam 
um momento difícil: caríssimos, o Senhor ressus-
citado está sempre convosco e vê a vossa genero-
sidade e os vossos sacrifícios em prol da missão 
evangelizadora em lugares distantes. Nem todos 
os dias da vida são cheios de sol, mas lembre-
mo-nos sempre das palavras do Senhor Jesus aos 
seus amigos, antes da Paixão: «No mundo, tereis 
tribulações; mas tende confiança: Eu já venci o 
mundo!» (Jo 16, 33)”. k

MENSAGEM PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

“Não se pode encontrar 
verdadeiramente Jesus 
ressuscitado, sem se inflamar 
no desejo de o contar a todos”
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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.

02
FEV. FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS

Sétimo Encontro / 1ª parte
A primeira parte do sétimo Encontro da Formação de Catequistas promovido pelo 
Secretariado Diocesano de Educação Cristã será no dia 2 de fevereiro, online, à 21h. 

04
FEV. CONFERÊNCIA VICENTINA DE CEIRA

Concerto Solidário
Concerto Solidário, com a participação especial de Toeira Trupe e do Grupo 
Etnográfico da Região de Coimbra, em favor da Conferência Vicentina 
de Ceira, no dia 4 de fevereiro, às 21h30, no CPT Sobral de Ceira.

AGENDA
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07
FEV. VIDA ESPIRITUAL

Recoleção do clero
Encontro mensal do clero, no dia 7 de fevereiro, em âmbito diocesano, para reflexão, 
meditação, oração, ajudando a viver a dimensão espiritual da vida e do ministério.

08
FEV. AÇÃO PASTORAL TERRITORIAL

Reunião de arciprestes
Os arciprestes reúnem com o senhor Bispo no dia 8 de fevereiro. Não sendo 
um conselho formal requerido pelo Direito, é uma plataforma por onda passa 
grande parte da partilha sobre as atividades concretas na pastoral territorial, 
com as suas dificuldades, os seus êxitos e sua força de criatividade.

09
FEV. ARCIPRESTADO DE CANTANHEDE

Reunião de clero
Reunião do clero do arciprestado de Cantanhede no dia 9 de fevereiro, 
às 10h30, na Cordinhã, presidida pelo Arcipreste, Pe. João Pedro.

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.

11
FEV. ESCUTAR A DIOCESE

Conselho Pastoral Diocesano
O Conselho pastoral Diocesano tem a sua reunião ordinária do segundo 
período no dia 11 de fevereiro. É o órgão consultivo mais abrangente da Diocese, 
procurando integrar representantes de todas as realidades eclesiais.

11
FEV. FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS

Sétimo Encontro / 2ª parte
O Secretariado Diocesano de Educação Cristã promove o sétimo Encontro da 
Formação de Catequistas no dia 11 de fevereiro, das 14h às 17h. Sessão presidencial, 
a decorrer no Salão de São Tomás no Seminário Maior de Coimbra.
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9a12
FEV. PASTORAL JUVENIL

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

16
FEV. ARCIPRESTADO DO BAIXO MONDEGO

Reunião de clero
Às 10h, no dia 16 de fevereiro, em Meãs do Campo, reunião de todo o clero do 
arciprestado do Baixo Mondego, presidida pelo Arcipreste, Pe. José Cunha.

16
FEV. ARCIPRESTADO DA FIGUEIRA DA FOZ

Reunião de Clero
Às 11h, no dia 16 de fevereiro, no Seminário Menor da Imaculada Conceição, reunião de todo 
o clero do arciprestado da Figueira da Foz, presidida pelo Arcipreste, Pe. Paulo Silvestre. 

28a29
JAN. 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”.

ÂMBITO SUPRADIOCESANO

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

Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo
Evento decorre na Diocese de Coimbra (Seminário Maior), de 2 a 4 de 
fevereiro, e conta com a presença, entre outros peritos, do Prefeito para 
o Dicastério da Evangelização, Monsenhor Rino Fisichella.
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11
FEV. “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.

11
FEV. DIA MUNDIAL DO DOENTE

«Trata bem dele!» A compaixão como exercício sinodal de cura
A Igreja celebra em todo o mundo o XXXI Dia Mundial do Doente. É no dia de Nossa 
Senhora de Lurdes, 11 de fevereiro, e o Papa Francisco publicou uma mensagem 
para este Dia sob o tema “«Trata bem dele!» A compaixão como exercício sinodal 
de cura”, onde escreve “Todos somos frágeis e vulneráveis; todos precisamos 
daquela atenção compassiva que sabe deter-se, aproximar-se, cuidar e levantar. 
Assim, a condição dos enfermos é um apelo que interrompe a indiferença e 
abranda o passo de quem avança como se não tivesse irmãs e irmãos.”

17e18
MAR. 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”.

IGREJA UNIVERSAL
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chão de
 couce

Penela
cumeira, espinhal, 
podentes, rabaçal,  

santa eufémia e são miguel

||||||||||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

 +PODENTES

Concerto de Ano 
Novo na Igreja

No próximo sábado, na Igre-
ja Matriz de Podentes e numa 
organização conjunta da Cate-
quese da Paróquia de Podentes 
e da Unidade Pastoral Conim-
briga, realiza-se um concerto 
de Ano Novo na Igreja.

 +CUMEEIRA

Padroeiro São Sebastião

No passado dia 20 de janei-
ro, a comunidade paroquial da 
Cumeeira honrou o seu Padroei-
ro com Missa e Procissão de Ve-
las pelas ruas da localidade. 

Cadeia de Oração 
JMJ Lisboa 2023

No domingo, dia 22 de janei-

ro a Comunidade da Cumeei-
ra também teve Uma Hora 
de Oração, onde Comuni-
dade e  Jovens da Catequese 
participaram.

 +PENELA

Cadeia de Oração 
JMJ Lisboa 2023

No passado sábado, dia 21 de ja-
neiro, na Igreja Matriz de Santa 
Eufémia – Penela, a Comunida-
de e a Catequese Paroquial, par-
ticipou no momento de Oração 
da JMJ. Estiveram assim em co-
munhão com toda a Diocese.

Festa da Luz

Na Eucaristia dominical, do dia 

IGREJA VIVA

«Alicerçados em Cristo, formamos comunidades 
de discípulos para o anúncio do Evangelho»

49
S

U
P

LE
M

E
N

T
O

 I
G

R
E

JA
 V

IV
A



N.º 4914
26 DE JANEIRO DE 2023WWW.CORREIODECOIMBRA.PTCORREIO DE COIMBRA

SEMANÁRIO DA DIOCESE DE COIMBRA

22 de janeiro, os meninos e me-
ninas do 1º ano de Catequese, 
das Paróquias de Penela, rea-
lizaram a sua Festa da Luz. Os 
seus pais e família estiveram 
presentes e colaboraram na 
Eucaristia. Cada Criança levou 
como recordação deste dia uma 
vela que significa a LUZ de Jesus.

 +VILA DO ESPINHAL

Festa em honra de 
São Sebastião

A Paróquia da Vila do Espi-
nhal, celebrou a festa do seu 
Padroeiro, São Sebastião, no 
passado dia 22 de janeiro. São 
Sebastião é o padroeiro desta 
Paróquia e Freguesia e após a 
Eucaristia dominical, realizou-
se a Procissão pelas ruas da 
Vila do Espinhal, com o acom-
panhamento da Sociedade Fi-
larmónica do Espinhal.

||||||| AGENDA SEMANAL

 c Quarta-feira, 25 de janeiro
19h30 : Eucaristia na 
Capela dos Carvalhais

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

 c Sexta-feira, 27 de janeiro
19h30 : Eucaristia na Capela 
da Senhora da Glória

 c Sábado, 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
 

 c Domingo, 29 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

 c Quarta-feira, 1 de fevereiro 
19h00 : Eucaristia na 
Póvoa Chão de Ourique

 c Quinta-feira,  
2 de fevereiro  
– Apresentação de 
Jesus no Templo
Dia de Nossa Senhora 
das Candeias
9h00 : Exposição e Adoração 
do Santíssimo Sacramento 
na Igreja de Santa Eufémia

10h00 : Eucaristia na Igreja 
Matriz de Santa Eufémia
17h30 : Reunião do 
Arciprestado

 c Sexta-feira, 3 de fevereiro
18h00 : Eucaristia na Igreja 
Matriz da Vila do Espinhal

||  AS NOSSAS FAMÍLIAS

ÓBITOS

 +VILA DO ESPINHAL

Faleceu no dia 20 de janeiro, 
Maria pereira dos Santos, 
83 anos de idade, casada 
com José de Jesus Simões, 
residente em ribeira da 
Azenha - Espinhal. Foi 
a sepultar no cemitério 
da Vila do Espinhal.

Faleceu no dia 20 de janeiro, 
António Antunes Nunes, 92 
anos de idade, divorciado, 
residente na Vila do Espinhal. 
Foi a sepultar no cemitério 
da Vila do Espinhal.

 +PENELA

Faleceu no dia 18 de janeiro, 
Fernanda de Jesus Militar, 
77 anos de idade, viúva de 
Mário Nunes, residente 
em Casalinho - União das 
Freguesias de São Miguel, 
Santa Eufémia e Rabaçal- 
Penela. Foi a sepultar no 
cemitério de Penela.
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coimbra 
urbana

São José e São 
João Batista

||||||||||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Conferência “A 
importância da família 
no crescimento 
espiritual da criança”

Gostámos muito de ouvir a Dra. 
Sílvia falar do seu testemunho 
de fé e as diversas formas como 
chega e toca cada um, quer seja 
o colega de trabalho ou pacien-
te, com a sua calma e sereni-
dade, quer seja a pessoa que 
assiste à entrevista na TV ou a 
esta conferência, atraveś do seu 
carisma e brilho que irradia.
O que mais nos marcou foi 
apercebermo-nos da impor-
tância do exemplo e que o nos-
so exemplo como pais faz toda a 
diferença para os nossos filhos. 
Ações tão simples como orar 
com as nossas crianças ao final 
do dia, ir à catequese familiar e 
ir à missa com os nossos filhos.
E como alguém disse na nossa 

mesa de partilha, foi a nossa 
filha que nos trouxe de volta à 
Igreja, assim como fomos nós 
que a trouxemos a dar os pri-
meiros passos na fé.

Fátima Pereira 
e António Paulino, 

pais da Beatriz 
Paulino do 1.º ano

nordeste

Oliveira do 
hospital 

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

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

seixo da beira, travanca de lagos

||||||||||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Dia de S. Sebastião 

Na passada sexta feira, 20 de 
janeiro, a comunidade de Ga-
vinhos de Baixo e Vendas de 
Gavinhos preparou a celebra-
ção em honra do seu Padroeiro 
S. Sebastião.
Os elementos do COT J’Oli-
Tá desafiaram os presentes 
para se inscreverem como fa-

mílias de acolhimento e/ou 
voluntários!

No final, o convívio e a união 
entre todos proporcionou um 
final de dia muito especial!!! 

Domingo da Palavra

Paróquia do Ervedal da Beira 

A Igreja comemorou o Domin-
go da Palavra e a nossa comu-
nidade esteve em festa. 
As crianças do 4.ano recebe-
ram solenemente a Bíblia e 
comprometeram-se a amá-la 
mais, estudando, meditando 
e colocando a Palavra de Deus 
em prática. 

Paróquia de Oliveira do Hospital 

A Palavra de Deus é alimento 
para a nossa alma, é luz para 
os nossos caminhos e é alegria 
para o nosso coração!
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Os catequizandos e famílias 
foram desafiados a aproveitar 
este ano de Catequese para le-
rem histórias bonitas sobre a 
vida de Jesus! 

24 horas de Oração 

A UPOH aderiu ao desafio do 
COD Coimbra e preparou 1 
hora de Oração na Igreja Ma-
triz de Oliveira do Hospital. 
Neste momento de oração, qui-
semos estar mais perto de Jesus, 
que nos salvou, que nos ama, 
que nos perdoa uma e outra vez.

Jesus quer que sejamos felizes 
e tudo fazpor isso.
Nesta iniciativa nacional, as 24 
horas de Oração pela JMJ, que 
iniciou no sábado às 15h e ter-
minou domingo à mesma hora, 
quisemos estar com Ele, quise-
mos agradecer-lhe tudo. Agra-
decer-lhe que o Papa venha a 
Lisboa e assim ajude os jovens 

de todo o mundo a encontra-
rem Jesus nas suas vidas, nas 
nossas vidas, na tua vida...

Quisemos, em particular, focar 
na próxima Jornada Mundial 
da Juventude e rezar pelo San-
to Patrono S. João Paulo II.
S. João Paulo II, rogai por nós e 
conduzi-nos à santidade. 

Festa da Família 2023 

Um dia muito especial para a 
nossa UP! Depois de um inter-
regno forçado decorrente da 
pandemia, voltou a organizar-
se o almoço das famílias. 

Estiveram presentes 280 pes-

soas, ou seja muitas famílias 
da Unidade Pastoral de Olivei-
ra do Hospital e cerca de 30 ca-
sais jubilados. 
Parabéns à equipa da Pastoral 
Familiar pela organização des-
te dia de agradável convívio e 
partilha.
Parabéns e muitas felicidades 
a todas as famílias, especial-
mente aos casais jubilados!

“Deus mudou o teu caminho 
até o juntares com o meu, 
e guardou a tua vida 
reservando-a para mim.
Para onde tu fores, eu 
irei, onde tu repousares, 
repousarei. 
O teu Deus será o meu Deus. 
O teu caminho o meu será.” 
Rute 1,16

Alguns jovens do COT J’OliTá 
estiveram presentes e anima-
ram com alguns cânticos o 
almoço. 
Todos os presentes foram de-
safiados a participar na JMJ 
Lisboa 2023 como voluntários 
ou famílias de acolhimento. 

Marta Vieira
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pombal

Louriçal e
Vinha da rainha

||||||||||||||||||||||||||| NOTÍCIAS

Agrupamento do CNE do 
Louriçal em atividade

No passado sábado, dia 21 de 
janeiro, o Agrupamento 1244 
- Louriçal reuniu-se para mais 
uma atividade quinzenal. Foi 
uma manhã dedicada à for-
mação das funções, onde os 
escuteiros de todas as secções 
puderam relembrar e praticar 

as suas funções, entre elas: te-
soureiro, secretário, socorris-
ta, cozinheiro, guarda-mate-
rial, animador e guia. Durante 
a tarde realizou-se o primeiro 
Conselho de Agrupamento do 
ano 2023, onde entre vários 
assuntos se discutiram as ati-
vidades do primeiro trimestre 
do ano 2023. O dia culminou 
com a participação do Agrupa-
mento na Eucaristia.

Festa da Palavra

O Domingo da Palavra de Deus, 
no dia 22 de janeiro, foi esco-
lhido, na paróquia do Louriçal, 
para a festa da Palavra, com 
as crianças do 4º volume. Na 
Eucaristia da paróquia, os 19 
catequisandos tiveram opor-
tunidade de manifestar a sua 
relação com a Palavra de Deus. 
Para além de lhes ser entre-
gue, duma forma solene, a Bí-
blia que usam na catequese, ou 

que lhes foi transmitida pela 
primeira vez, revelou-se como 
um convite a procurar nela 
“luz e força” para a sua vida, 
como prometeram. Um destes 
participantes é acólito, e teve 
a alegria de ser quem levou o 
evangeliário na procissão de 
entrada. Outros encarrega-
ram-se da apresentação da 
Oração dos fiéis, como expres-
são orante da resposta à Pala-
vra de Deus. Na homilia foi-lhes 
ainda lembrado o testemunho 
que alguns deles deram, com 
a Palavra de Deus que lhes ti-
nha sido sugerida como oração 
para a semana. Finalmente, 
manifestou-se como verdadei-
ra festa de alegria e incentivo a 
crescer, na iniciação cristã, re-
velando o melhor fruto da Pa-
lavra de Deus a transformar as 
suas vidas primaveris.

Celebração da Eucaristia
Na capela de Torneira, paró-
quia de Louriçal, celebrar-se-á 
a Eucaristia no próximo do-
mingo, dia 29 de janeiro, pelas 
15h00, para alternar com a ce-
lebração da Palavra, e manifes-
tar a oportunidade da popula-
ção local viver o “centro e cume 
de toda a vida cristã”.
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