
Cuidar para ser
É um desafio permanente ser ca-
paz de cuidar de mim, para poder 
cuidar dos outros. Esta é uma 
matéria em que me sinto muitas 
vezes baralhado: é a tentação de 

dar sem ter que o viver primeiro. Será necessário que 
eu tenha de viver assim tão intensamente a minha inte-
rioridade primeiro?... Será necessário que eu tenha de 
rezar primeiro, na minha solidão, para poder rezar com 
os outros e ajudar a rezar?... Educar tem de significar 
viver primeiro aquilo que se ensina?... E a pureza dos 
outros o que tem a ver com a minha?... Tenho de amar 
o que sou para poder amar os outros?... Num mundo 
em que tudo é possível, dá vontade de dizer que nada 
daquilo é necessário. Dá vontade de falar e viver para 
fora sem falar e viver por dentro. Dá vontade de es-
conder identidade, para viver só a exterioridade. Dá 
vontade de justificar tudo no poucochinho de sentido 
que se conseguir isolar... Mas é muito pouco... Muito 
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pouco! Viver a partir de dentro é permitir que Deus Se 
faça vivo. É pôr a autenticidade ao serviço da vida, ao 
serviço dos outros. É experimentar toda a paz que a 
coerência e a rectidão podem produzir em nós. Quem 
nos diz o que podemos e o que devemos ser? Como 
ser santo? Tudo nasce de dentro e foi aí que, privile-
giadamente, Deus quis ficar. Então, como esquecer o 
interior como prioridade e viver só a exterioridade? E 
como pretendes fazê-lo sem sentir sempre que vales 
muito pouco? Mais, como achas tu que isso é pos-
sível?... Guarda tempo para ti, intercede por ti próprio, 
deixa-te ficar e cuida desse lugar sagrado que é a tua 
interioridade. Enriquece-te e completa-te permanente-
mente, para poderes dar com qualidade, entusiasmo e 
com inquestionável vitalidade, de tal forma que aque-
les a quem te dás quase não necessitem das tuas pa-
lavras. Este é um desafio bom. E poderás, então, fazer 
a experiência da santidade, que, na verdade, é e será 
sempre uma experiência de relação.

diferentes elementos que a compõem, nomeadamente 
a fonte tipográfica. O Papa vai estar na Cova da Iria 
de 12 a 13 de maio de 
2017, na sua primeira 
visita ao santuário 
português, em “pere-
grinação”, segundo 
anunciou o Vaticano 
no último mês de 
dezembro. “Por oca-
sião do Centenário 
das Aparições da 
Bem-Aventurada Vir-
gem Maria, na Cova 
da Iria, e acolhendo o 
convite do presidente 
da República e dos 
bispos portugueses, 
Sua Santidade o Papa 
Francisco irá em peregrinação ao Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, de 12 a 13 de maio de 2017”, refe-
ria uma nota da Santa Sé, enviada à Agência Ecclesia 
pela Nunciatura Apostólica (representação diplomática 
da Santa Sé) em Portugal.

Agência Ecclesia

O reitor do Santuário de Fátima apresentou, na sema-
na passada, a identidade visual para a visita do Papa à 
Cova da Iria, nos dias 12 e 13 de maio, elaborada pelo 
designer Francisco Providência. O cartaz para a visita 
tem uma imagem do Papa em fundo, onde se desenha 
um coração com a inscrição ‘Papa Francisco’ e ‘Fátima 
2017’, a “assinatura motivacional” ‘Com Maria peregri-
no na esperança e na paz’ e o logótipo do centenário 
das Aparições de Fátima. Para o designer Francisco 

Providência, a identidade visual para a visita do Papa 
a Fátima quer comunicar “o estilo de simplicidade e 
clareza que o caracteriza”, proposta pela escolha dos 
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Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral

Sessão de Clausura no Carmelo de 
Coimbra
A igreja do Carmelo de 
Coimbra encheu-se, na 
segunda-feira passada, 
para a sessão solene 
de clausura do inquérito 
diocesano para a cano-
nização da Irmã Lúcia 
(1907-2005), vidente 
de Fátima, 12 anos após a sua morte. O processo im-
plicou a análise de milhares de cartas e textos, além da 
auscultação de 61 testemunhas, resultando em mais 
de 15 páginas de documentação que segue agora para 
a Congregação das Causas dos Santos (Santa Sé). A 
cerimónia de encerramento foi presidida pelo bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes, na presença dos res-
ponsáveis da causa de canonização, do Santuário de 
Fátima e do Carmelo de Santa Teresa, onde a irmã 
Lúcia residiu durante décadas. Esta fase do processo 
de canonização da vidente de Fátima reuniu todos os 
escritos da Irmã Lúcia, os depoimentos das testemu-
nhas ouvidas acerca da sua fama de santidade e das 
suas virtudes heróicas, passando agora para a compe-
tência directa da Santa Sé e do Papa. A sessão incluiu 

uma série de juramentos dos responsáveis envolvidos 
no processo, bem como a assinatura de decretos e ac-
tas, posteriormente selados e lacrados. Após a sessão 
de clausura, todo o material recolhido vai ser entregue 
na Congregação das Causas dos Santos (Santa Sé), 
pelo postulador da causa, o padre italiano Romano 
Gambalunga, carmelita. D. Virgílio Antunes falou num 
dia “histórico” para a Diocese de Coimbra, elogiando o 
empenho de todos os que contribuíram para um pro-
cesso que visou chegar à “certeza moral” da santidade 
da Irmã Lúcia. O bispo de Coimbra espera que “tudo 
avance com segurança” e a “bom ritmo” e deseja que 
a conclusão do processo seja “tão breve quanto pos-
sível. “Que do céu venham sinais para confirmar o que 
se tem vindo a fazer cá em baixo na terra”, afirmou D. 
Virgílio Antunes à Agência Ecclesia. Para o bispo de 
Coimbra, a clausura da fase diocesana do processo 
de canonização da Irmã Lúcia é “um dia de festa” pelo 
“trabalho longo” que foi realizado e pelas “expectativas, 
esperanças e o olhar” de muitas pessoas que “está 
posto na Irmã Lúcia, em Fátima e na Igreja”.

Agencia Ecclesia

Aborto… 10 anos depois
A Federação Portuguesa pela Vida promoveu, no sá-
bado passado, um encontro sobre os 10 anos de des-
penalização do aborto em Portugal e sublinhou que 
esta é uma ferida “aberta”. A iniciativa decorreu na 
Associação Comercial de Lisboa, o mesmo local em 
que a campanha do ‘Não’ seguiu a evolução dos resul-
tados do referendo de 2007. António Pinheiro Torres, 
vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, 
disse, neste encontro, que o trabalho contra a despe-

nalização do aborto continua a fazer sentido. “A ferida 
continua aberta, a questão não ficou definitivamente 
resolvida. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 
uns anos, mas a questão não está resolvida. E quando 
a questão não está resolvida, continuamos a trabalhar 
sobre ela”, disse, numa intervenção enviada à Agên-
cia Ecclesia. “Não pararemos enquanto nas nossas 
cidades houver uma mulher que diga ‘eu abortei por-
que não encontrei quem me ajudasse’”, acrescentou. 
Francisco Vilhena da Cunha, director do gabinete de 
estudos da Federação Portuguesa pela Vida, apresen-
tou os resultados oficiais do aborto a pedido da mãe, 
introduzido na sequência do resultado do referendo de 
2007. Em 2015, ano dos últimos dados disponíveis, 
houve 15 873 abortos por decisão das grávidas, em 
Portugal, número que representa um decréscimo de 
1,9% em relação a 2014. Os números mostram que 
21% das mulheres que abortaram em 2015 já tinham 
feito uma intervenção, anteriormente; quase 6% tinha 
feito duas e 2,5% já tinham realizado três ou mais. No 
total, desde a despenalização do aborto até às 10 se-
manas de gravidez, em 2007, foram feitas mais de 150 
mil interrupções.

Agencia Ecclesia

LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO
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Catequeses da Fé do 6º Ano
Nos domingos 5 e 12 de Fevereiro, os catequizandos 
do 6º ano realizaram-se o 3º e 4º encontro das Cate-
queses da Fé. O tema abordado no 1º dia incidiu sobre 
uma das verdades da Fé – “Creio em Jesus Cristo” – e 
nela se reflectiu que Jesus é o Filho único e muito ama-
do que Deus enviou ao mundo, para Se dar a conhe-
cer, e partilha com o Pai uma mesma substancia. Por 
isso, dizemos que o Pai e Jesus são um só no Espírito 
Santo. Através de Jesus, dos Seus gestos, palavras e 
atitudes conhecemos melhor o amor misericordioso de 
Deus, pois Ele é o rosto do Pai e o caminho que nos 
leva até Ele. Por isso, dizemos que Jesus é Deus de 
Deus, Luz da Luz. Veio até nós através do sim de Maria 
e, durante a Sua vida publica, apelou à paz, à justiça, 
à igualdade e ao grande amor que Deus tem para con-
nosco. Mas, os senhores do Seu tempo não O aceita-
ram… No 2º encontro, realizou-se a Via Sacra, onde 
se meditou sobre o caminho de Jesus, desde a Última 
Ceia até à Sua crucificação e morte. Neste dia, reflecti-
mos que Jesus tinha por nós um amor tão grande que 
Se deixou morrer, assumiu os pecados da humanidade 
como fossem Seus, Ele que não tinha pecado algum, 
para que fossemos salvos e restabelecêssemos, de 
novo, a relação com Deus. Perante um cenário destes, 
a morte de Jesus não podia ser o Seu fim; uma Vida 
assim não pode acabar desta forma. Por isso, Deus 
ressuscitou-O ao terceiro dia, para uma vida que não 
tem fim. Concluímos, nestes dois encontros, que Jesus 
é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade e a vida, 
pois, adoptando os ensinamentos de Jesus e pondo-os 
em prática, teremos tal como Ele, a vida Eterna. Assim 
crer que Jesus é o Filho de Deus Vivo é a condição 
essencial para se ser cristão.

Escola Paroquial de Pais do 1º ano
“O grande amor de Jesus por nós” foi o tema do quarto 
encontro da Escola Paroquial de Pais do 1º Ano. Este 

encontro foi orientado pela 
catequista Isabel Goucha 
e centrou-se nas próximas 
catequeses dos meninos e 
meninas do 1º Ano da Ca-
tequese. As próximas ses-
sões vão centrar-se no Je-
sus adulto e tudo o que Ele 
fez em prol dos marginaliza-
dos da sociedade da época 
(leprosos, mulher adúltera, 
entre outros). Nas próximas 
sessões, os mais pequenos 

irão conhecer a maior manifestação de amor da histó-
ria da Humanidade: a entrega de Cristo pelos nossos 
pecados. A proximidade da Páscoa será abordada em 
próximas sessões de catequese. Nos mesmos encon-
tros, os educadores da fé irão transmitir mensagens 
aos mais pequenos de como devemos agradecer a Je-
sus tudo o que Ele fez por nós: amar os outros. E amar 
os outros é fazê-los felizes. A próxima sessão será no 
mês de Março.

Festa das Alminhas nos Vicentes
A comunidade dos Vicentes celebrou, no primeiro do-
mingo deste mês, a Festa da Senhora da Luz ou Festa 
das Alminhas (como é popularmente conhecida). Esta 
festa é uma das mais antigas da aldeia, mas foi inter-
rompida durante muitos anos. Há três anos, foi reto-

mada por um mordomo e todos os anos surge sempre 
uma pessoa que se disponibiliza para manter a tradi-
ção viva. A edição deste ano consistiu num encontro, 
junto às alminhas dos Vicentes. Aqui rezaram o terço a 
Nossa Senhora de Fátima. A celebração foi orientada 
pelo diácono Rodolfo Albuquerque. Depois da oração, 
a festa continuou com a distribuição das tradicionais 
merendeiras, oferecidas pelo mordomo. Mais tarde, 
chegaram três acordeonistas, que animaram o arraial 
onde foram servidas febras assadas a todos os pre-
sentes.

Gilberto Neves

Caminheiros em Actividade
No passado fim-de-
semana 10 a 12 de 
Fevereiro, os Ca-
minheiros do nosso 
Agrupamento 674 
Pombal realizaram 
a segunda activi-
dade da sua cami-
nhada “Constrói o 
teu CamYnho”, na aldeia mágica da Drave, na Serra 
da Arada, com o imaginário “Constrói o teu CamYnho 
para ti mesmo”. Participaram 7 caminheiros, que foram 
acompanhados pelas chefes Sandra e Vânia, assim 
como pelo nosso pároco João Paulo. Foi uma activida-
de incrível, na qual pudemos trabalhar os nossos dons 
e como colocá-los a render para nós próprios, para 
Deus e para o mundo. Apesar das condições climatéri-

cas adversas 
(quando che-
gámos cons-
tatámos que 
a serra estava 
coberta de 
neve), foi uma 
actividade ex-
t remamente 

gratificante, onde se criou uma grande dinâmica de 
união no nosso clã. Fica, da nossa parte, um grande 
agradecimento à Equipa de Animação e à nossa co-
munidade de Pombal. Sem vós, nenhum dos nossos 
sonhos seria possível.

Natália Alves
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Primeira leitura (Lev. 19, 1-2.17-18)
O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda 
a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, 
porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo’. Não odiarás 
do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu 
próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não 
te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu 
povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor».

Comentário
A passagem de hoje do Evangelho põe, uma vez mais, 
em relevo a caridade para com o próximo. Mas este era já 
mandamento de Deus no Antigo Testamento, como bem o 
mostra esta leitura. Na verdade, quem faz a ligação e até 
a unidade dos dois Testamentos é Deus, que é sempre o 
mesmo. Ele é Santo, o Santo por excelência; por isso, não 
admira que desde sempre e para sempre Deus proponha 
aos homens o mandamento do amor mútuo, sinal daquele 
amor com que Ele sempre amou todos os homens. 

Segunda leitura (1 Cor. 3, 16-23)
Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o 
templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus 
é santo, e vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. 
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, 
faça-se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria 
deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: 
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia». E ainda: «O 
Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios». 
Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é 
vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as 
coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois 
de Cristo, e Cristo é de Deus.

Comentário
A fé cristã faz nascer no crente uma forma nova de 
sabedoria, que não tem nada a ver com a sabedoria do 
mundo. A sabedoria que vem de Cristo leva-nos a olhar 
para tudo e para todos como Deus olha, e de tudo e de 
todos sabe fazer a unidade. Deus é uno e a todos quer 
reconduzir à unidade por Cristo. Assim como pelo Verbo de 
Deus tudo foi chamado à existência, assim pelo Verbo feito 
homem, por Cristo, tudo é chamado à unidade.

Leitura do Evangelho (Mt. 5, 38-48)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes 
que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. 
Eu, porém, digo-vos: Não resistais ao homem mau. Mas 
se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a 
esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar 
com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te 
obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o 
durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a 
quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás 
o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-
vos: Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos 
perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está 

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 20.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 2º Ano (21h00)

:: 21.Fev | Lar da Misericórdia - Eucaristia (16h00)

:: 21.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 5º Ano (21h00)

:: 21.Fev | Centro Paroquial - Reunião de Escola do 
Movimento dos Cursos de Cristandade (21h00)

:: 22.Fev | Salão Paroquial - Caminho eSV (21h00)

:: 23.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 4º Ano (21h00)

:: 23.Fev | Centro Paroquial - Reunião dos Ministros da 
Palavra (21h00)

:: 24.Fev | Salão Paroquial - 4º Encontro da Escola 
Paroquial de Pais do 4º Ano (21h00)

:: 24.Fev | Centro Paroquial - Reunião da Equipa do 
Curso Alpha (21h00)

:: 25.Fev | Sede do 674 - Reunião de Direcção do 
Agrupamento 674 (21h30)

nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e 
chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que 
vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos 
irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também 
os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai 
celeste é perfeito».

Comentário
A Boa Nova, o Evangelho, que o Filho de Deus nos 
revelou, é o ponto mais alto aonde a palavra de Deus 
guiou os homens. Tudo o que antes dessa Boa Nova foi 
dito encaminhava-se para a revelação que o Evangelho do 
Senhor Jesus nos manifestou. Se o Antigo Testamento nos 
ensinava a amar os amigos, o Novo Testamento vai mais 
longe e ensina-nos a amar até os inimigos. É assim que se 
ama como Ele nos amou; e será ao reconhecerem o amor 
de Deus no nosso coração que os outros serão levados a 
amá-l’O também.
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