
Dia da Igreja Diocesana
Dia 11 de Junho celebramos o Dia 
da Igreja Diocesana. Este ano será 
vivido por Arciprestados, tendo como 
tema: “Juntos Construímos o nosso 
Arciprestado.” Todos nós, que so-
mos baptizados e cremos em Deus, 

somos convocados pelo Senhor. Juntos somos a Igreja. 
Deus quer a Igreja, porque nos quer salvar, não individual-
mente, mas em comunhão. A missão da Igreja é permitir 
que, em todos os povos, brote e cresça o Reino de Deus, 
que Jesus já inaugurou. A Igreja é mais do que uma insti-
tuição porque ela é um mistério ao mesmo tempo humano 
e divino. Igreja particular em sentido pleno é a diocese, de-
scrita pelo Concílio Vaticano II como a Porção do Povo de 
Deus, que se confia a um bispo para que a apascente com 
a colaboração do presbitério, de tal modo que constitui 
uma Igreja particular, na qual está e opera a Igreja de Cris-
to, una, santa, católica e apostólica. A diocese é presença 
e imagem adequada da Igreja Universal, enquanto possui 
todos os seus elementos constitutivos visíveis: a Palavra 
da revelação divina, a Eucaristia, os outros sacramentos e 
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o bispo, que é sinal e presença em sentido pleno de Cristo 
Pastor, sucessor dos Apóstolos e membro do colégio epis-
copal. Não nos podemos esquecer que a diocese não se 
reduz a um quadro jurídico e administrativo, mas é verda-
deira comunidade de crentes e deve exprimir também essa 
comunhão a nível pastoral activo. É necessário que se fa-
voreçam as várias formas de apostolado e se assegurem a 
coordenação e a união de todas as obras apostólicas sob 
a direcção do bispo, de maneira que todas as iniciativas e 
instituições de carácter catequético, missionário, caritativo, 
social, familiar e escolar e qualquer outro trabalho com fi-
nalidade pastoral, tenham um desenvolvimento harmónico, 
o que ao mesmo tempo fará sobressair mais a unidade da 
diocese. A diocese é, portanto, o sujeito pastoral e mission-
ário fundamental. A ela se devem referir todos os fiéis e as 
suas múltiplas associações. A caridade exige não só que 
se valorizem os carismas particulares mas também que se 
construa uma unidade pastoral concreta a nível diocesano. 
Rezemos pela nossa Diocese de Coimbra, pelo nosso 
Bispo e pelo nosso Arciprestado. “Juntos Construímos o 
nosso Arciprestado!” 

o mês de outubro de 2019 à reflexão sobre a missão 
“ad gentes”, aos ambientes que esperam a “primeira 
evangelização” e espera que esta iniciativa, promov-
ida no ano centenário da Carta Apostólica Maximum 

illud, do Papa Bento 
XV, contribua “para 
uma maior renova-
ção da fé eclesial”. O 
Papa referiu também 
aos participantes na 
Assembleia das Obras 
Missionárias Pontifí-
cias que a finalidade de 
cada uma delas não se 
pode reduzir a “uma or-
ganização que recolhe 
e distribui, em nome do 
Papa, ajudas económi-
cas para as Igrejas 

mais necessitadas”. As Obras Missionárias Pontifícias 
são uma Instituição da Igreja Católica que compreende 
quatro Obras - Propagação da Fé, Infância Missionária, 
São Pedro Apóstolo, União Missionária -  e têm a finali-
dade “de despertar e promover o espírito missionário 
universal de todos os membros do Povo de Deus”.

O Papa Francisco encontrou-se esta semana com os 
participantes da Assembleia das Obras Missionárias 
Pontifícias e convocou um “mês extraordinário de ora-
ção e reflexão sobre a missão”, em outubro de 2019. 
“Espero que o mês de 
outubro de 2019 seja 
um momento propício, 
para que a oração, o 
testemunho de tan-
tos santos e mártires 
da missão, a reflexão 
bíblica e teológica, a 
catequese e a caridade 
missionária possam 
contribuir para evangeli-
zar, antes de tudo, a Ig-
reja”, disse o Papa. No 
discurso aos delegados 
das Obras Missionárias 
Pontifícias, Francisco referiu que o “mês extraordinário 
de oração e reflexão sobre a missão” deve ser uma 
oportunidade para que “o ardor do primeiro amor pelo 
Senhor crucificado e ressuscitado possa evangelizar 
o mundo com credibilidade e eficácia evangélica”. O 
Papa disse que vai pedir a toda a Igreja para dedicar 
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE O

CORREIO DE COIMBRA
O SEU JORNAL DIOCESANO

Livro Infantil sobre Fátima
O Santuário de Fátima lançou o livro infantil ‘Fátima no 
coração’, de João Manuel Ribeiro, no âmbito da Pe-
regrinação nacional das Crianças. Num comunicado 
enviado à Agência ECCLESIA, o Santuário de Fátima 
informa que a obra conta a história de três amigos – a 
Isabel, o João e a Ana – que vão passar uma sema-
na de férias na companhia da avó Amélia, durante a 
qual acabam por “rezar e conhecer a mensagem de 

Fátima”. A nova publicação do escritor João Manuel Ri-
beiro é uma iniciativa integrada no âmbito das celebra-
ções do Centenário das Aparições de Nossa Senhora. 
O livro conta com as ilustrações da artista Bolota e o 
comunicado desenvolve que os três amigos protago-
nistas da história são “guiados em cada dia por uma 
pista bíblica” para “descobrir a importância e o signi-
ficado” de vários locais de Fátima, como a Capelinha 
das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosá-
rio ou a nova Igreja da Santíssima Trindade. Este é o 
segundo livro dedicado ao público mais jovem pelos 
100 anos das aparições, depois da obra ‘A Missão do 
Francisco’, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Segundo 
o santuário, os dois projetos têm em comum “a inten-
ção” de abordar os conteúdos da mensagem de Fátima 
numa linguagem dirigida às crianças de hoje. 

Ultreia MCC
Decorreu no dia 3 de Junho no salão paroquial a última 
Ultreia do ano pastoral, do Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. O irmão Teixeira da paróquia do Alvor-
ge iniciou a mesma, incentivando os presentes a viver 
em comunidade, partilhando a sua vida, com tristezas, 
alegrias e objetivos, mas sempre reunidos e compro-
metidos com Cristo….”Não podemos ser cristãos iso-
lados, mas sim em conjunto, testemunhas da presença 
do Senhor nas nossas vidas. Depois da invocação do 
Divino Espirito Santo, o cursista Paulo, da paróquia 

de Torre Vale de Todos, deu-nos o seu testemunho, 
partindo de uma leitura dos Atos dos Apóstolos. “Eu 
sou o que Deus quer de mim” assim começou a sua 
partilha…como cristão e ouvindo a palavra de Deus, 
sinto-me impelido a praticar a misericórdia, a carida-
de e levar a esperança aos meus irmaõs,lembrando 
o pedido, tantas vezes do nosso Papa Francisco. Fa-
lou-nos ainda da confiança que tem no Senhor, neste 
Deus, que nos ama e nos convida a amar o próximo 
com alegria, que muitas das vezes não é fácil, que tem 
momentos de tristeza e desilusão, mas vai percorren-
do o caminho que só Jesus Cristo conhece. Finaliza 
a sua reflexão com a frase: eis me aqui Senhor, para 
Te servir, podes contar comigo pois eu conto sempre 
com a Tua Graça. Perante um testemunho tão intenso, 
seguiram-se varias ressonâncias, todas com base na 
confiança no entusiasmo na alegria do encontro pesso-
al com Cristo que nos incentiva a sair e ir ao encontro 
dos mais afastados, independentemente das vicissi-
tudes da vida, levando a boa nova ,a mensagem de 
Cristo, na certeza porém ,que é  somente ELE que nos 
dá essa coragem, para continuar e não desistir…como 
dizia uma irmã nossa , “ viver com Cristo é viver feliz”. 
Na Homilia da Eucaristia, o Pe. Pedro Simões referindo 
a frase do evangelho “Apascenta as minhas ovelhas” 
convida-nos a ser como os apóstolos, peregrinos na 
terra, testemunhas sinceras e verdadeiras, e como 
cristãos e pela vivência da experiência de um cursilho 
de cristandade, a pedirmos ao Senhor, força, ardor e 
estimulo para não desanimar não perder a fé e não nos 
cansar-mos de fazer o bem aos nossos irmão. Ámen.
Ana Rosa

Profissão de Fé
Foi com enorme alegria e com a Graça de Deus que no 
passado domingo, na expocentro, 107 adolescentes fi-
zeram a sua Profissão da Fé. Perante o celebrante, os 

pais, os catequistas e a restante comunidade presen-
te, declararam que reconhecem Jesus Cristo presente 
nas suas vidas e que acreditam na Sua Palavra. Assu-
miram o compromisso de viver com Ele na Santa Igreja 
Católica, dando testemunho da sua Fé em Deus Pai, 
em Jesus Cristo e no Espírito Santo! Foi por isso um 
dia de louvor a Deus nosso Pai, pedindo que a todos 
ilumine com a luz do Espírito Santo, para que sejam 
bons cristãos, testemunhas do Seu amor em cada dia 
das suas vidas!
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 Festa do Pai Nosso nos Vicentes

Crisma 
Mais de uma centena de jovens e adultos receberam 
no domingo passado o Espírito Santo através do Sa-
cramento do Crisma. A celebração foi presidida pelo 
nosso Bispo, D. Virgílio Antunes e concelebrada pelo 
Pe. Pedro Simões e pelo nosso pároco Pe. João Pau-

lo. A celebração deste ano decorreu no Pavilhão das 
Actividades Económicas. Unidos a Cristo, os jovens e 
adultos que pediram a Deus este Sacramento foram 
incentivados a agradecer à família o facto de esta lhes 
ter proporcionado inúmeras possibilidades de cresci-
mento na fé e assim serem felizes. D. Virgílio explicou 
que a celebração, testemunhada pela comunidade pa-
roquial, permite perceber a dimensão da família cristã 
e, sobretudo, perceber que somos filhos de Deus. “E 

sem Deus não somos nada”, sublinhou. E acrescentou 
que é Deus que nos leva sobre os Seus ombros, que 
nos anima, consola e fortalece. “Devemos estar gratos 

Sete crianças da comunidade dos Vicentes celebraram 
recentemente a sua Festa do Pai Nosso. A festa que a 
Igreja celebra no segundo ano de 
catequese é extremamente im-
portante porque incute nos mais 
pequenos a importância de rezar 
diariamente a oração que Jesus 
nos deixou dedicada ao Pai do 
Céu. A festa do Pai Nosso foi in-
serida na celebração de eucaristia 
tendo sido presidida pelo Pe. Sal-
vador. As sete crianças acompa-
nhadas pelas catequistas Maria 
Alves e Madalena Mota entraram 
na capela em procissão até ao altar. Depois sentaram 
e ouviram atentamente as considerações do sacerdote 

sobre o conteúdo da oração e importância de rezar o 
Pai Nosso diariamente. A oração é um agradecimento 

ao Pai pelo dia que passou, atra-
vés dela pedimos perdão pelos 
pecados cometidos nesse mes-
mo dia. Depois de esclarecer as 
crianças, o sacerdote continuou a 
celebração até ao momento que 
toda a assembleia foi convidada a 
rezar a oração que o “Senhor nos 
ensinou”. As crianças e as cate-
quistas foram chamadas ao altar 
e rezaram com toda a convicção 
e mãos dadas o Pai Nosso. De-

pois regressaram a casa mais fortalecidos.
Gilberto Neves

pelas inúmeras possibilidades de estar continuamente 
com Ele”. Mas nós só entendemos estas palavras atra-
vés da força do Espírito Santo. É Ele que nos permite 

dizer que Jesus é o Senhor, “o Senhor da minha vida”. 
E se acreditamos e reconhecemos que Ele é o Senhor 
do Universo então, devemos respeitar a Sua criação 
e respeitar todos os irmãos. Depois desta pequena 
introdução, o nosso Pastor deixou algumas reflexões 
sobre a liberdade e a Igreja. “Só quem vive em liberda-
de pode ser feliz”. Liberdade não é significado de fazer 
o que me apetece mas com consciência dos limites de 
cada um. Significa viver num clima de justiça, equilíbrio 
e amor. A relação com os outros assenta na inteligên-
cia e na fé. Na reflexão sobre a Igreja, D. Virgílio lem-

brou que todos os baptizados que recebem o dom do 
Espírito Santo pertencem à Igreja e devem colaborar 
com ela. “Sermos Igreja significa estar com Ele, viver 
com Ele, a Igreja é o corpo de cristo”, acentuou. Por fim 
pediu aos crismandos que não desistam de continuar a 
caminhada de aprofundamento da fé, sem nunca dei-
xarem de ser livres.
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Primeira leitura (Ex 34, 4b-6.8-9)
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao 
monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas 
mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, 
ficou junto de Moisés, que invocou o nome do Senhor. O 
Senhor passou diante de Moisés e proclamou: «O Senhor, 
o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa 
para Se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade». 
Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois 
disse: «Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, 
digne-Se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que 
se trata de um povo de dura cerviz, mas Vós perdoareis 
os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa 
herança».

Comentário
Deus manifesta-Se a Moisés como um Deus cheio de 
amor e de ternura para com o Seu povo. Sem deixar de 
ser justo, antes de tudo e acima de tudo, Ele é o Deus 
que ama e perdoa. Compenetrado desta verdade, Moisés 
não tem receio de interceder pelo Povo, que fora infiel à 
Aliança, voltando as costa, ao Deus vivo, para se entregar 
aos ídolos. E Moisés não vê frustrada a sua esperança. 
Deus continuará no meio do Seu povo, porque Ele é, na 
verdade, Aquele que salva.

Segunda leitura (2 Cor 13, 11-13)
Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, 
animai-vos uns aos outros, tende os mesmos sentimentos, 
vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. 
Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os 
santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o 
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

Comentário
Ao iniciarmos as nossas assembleias litúrgicas com o 
voto de S. Paulo, no final da carta aos Coríntios nós 
professamos a nossa fé no mistério de um Deus em três 
Pessoas distintas. Nós reconhecemos que a presença da 
Trindade é o que constitui a comunidade cristã. Na verdade, 
é pelo dom gratuito de Jesus Cristo, pelo amor universal do 
Pai e pela força unitiva do Espírito de caridade que somos 
congregados em assembleia, para celebrarmos a glória 
de Deus. Reunida pela acção da Santíssima Trindade, a 
comunidade cristã deve empenhar-se em se assemelhar 
à comunidade trinitária vivendo na busca da perfeição, na 
alegria e no amor mútuo que se exprime pelo ósculo da 
paz.

Leitura do Evangelho (Jo 3, 16-18)
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Deus amou 
tanto o mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para 
que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho 
ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo 
seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, 
mas quem não acredita n’Ele já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus».

Liturgia da Palavra
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Avisos Paroquiais
:: 11. Jun | Louriçal - Dia da Igreja Diocesana (15h00)

:: 15.Jun | Igreja do Cardal - Eucaristia e procissão 
Corpo de Deus (17h00) 

:: 16. Jun | Centro Paroquial - Reunião Catequistas 
Redondos, Estrada e Santorum (20h30)

:: 16.Jun | Centro Paroquial- Reunião Catequistas Casal 
Fernão João e Charneca (21h30)

:: 17. Jun | Pombal - Aniversário do Agrupamento de 
escuteiros de Pombal 674 - (9h-22h)
:: 17.Jun | Centro Paroquial - Reunião Catequistas 7º 
ano cidade (14h00)

:: 17.Jun | Centro Paroquial - Reunião Catequistas 8º 
ano cidade (16h30)

:: 17.Jun | Centro Paroquial - Reunião Catequistas 9 º 
ano cidade (17h30)

:: 17. Jun | Igreja Matriz - Eucaristia Neocatecumenais  
(21h30)
:: 18.Jun | Jardim do Cardal - Eucaristia Encerramento 
do ano de catequese(12h00)
:: 18.Jun | Crespos - Eucaristia e Procissão (14h) 
:: 18.Jun | Travasso - Eucaristia e Procissão (14h)

Diocese de Coimbra
Ano Pastoral 2016-2017

COMUNIDADES SINODAIS
Juntos construímos o Plano Pastoral

Comentário
O mistério da Santíssima Trindade é um mistério de amor: 
amor de um Deus que se revela aos homens e, num gesto 
de infinita bondade, lhes dá o Seu Filho, o Qual, encarnando 
e entregando-Se, totalmente, aos homens até à morte de 
Cruz (Filip. 2, 8), veio não para julgá-los, mas para salvá-
los. Perante este amor de Deus, o homem só pode ter uma 
atitude: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador deixar-se 
penetrar pelo Seu amor e iluminar pela Sua verdade, que é 
o Seu Evangelho de amor. Recusar Jesus Cristo é recusar 
a salvação. Deus não condena ninguém. Cada um de nós, 
com a sua aceitação ou recusa de Cristo, é que decide 
acerca do seu juízo final.


