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COMUNIDADE DE DISCÍPULOS 
PARA O ANÚNCIO DO EVANGELHO

Carta Pastoral do Bispo de Coimbra
Plano Pastoral 2013~2016

INTRODUÇÃO

No início do Ano da Fé, que coincidiu com o início do ano pastoral de 
2012-2013, tive oportunidade de vos escrever a primeira Carta Pastoral, intitulada 
“A alegria de crer e o entusiasmo de comunicar a fé”, procurando assim ajudar a 
Igreja de Coimbra a sintonizar com a Igreja Universal, convocada pelo papa Bento 
XVI para nos ajudar a entrar em profundidade no mistério da fé que professamos, 
celebramos, rezamos e vivemos.
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Podemos agora reconhecer que a celebração do Ano da Fé levou a Igreja 
a centrar-se na realidade fundamental que a define, que a anima e que origina 
a sua missão no mundo: a fé em Jesus Cristo como o único Salvador. A nós, 
Diocese de Coimbra, ajudou-nos a ler o momento histórico que estamos a viver, 
a identificar algumas das nossas potencialidades e debilidades, e a delinear os 
objetivos fundamentais que hão-de nortear a nossa ação pastoral nos próximos 
anos.

A evangelização, em ordem ao desabrochar da fé em Jesus Cristo como 
o único Salvador, à inserção na vida eclesial como lugar de vida e anúncio e à 
transformação do mundo por meio do testemunho dos critérios evangélicos, 
constituirá a grande linha de força do plano delineado pelo Secretariado de 
Coordenação Pastoral, discutido no Conselho Presbiteral e apresentado nas 
diferentes instâncias pastorais da Diocese.

Ao definirmos e formularmos a missão e a visão para a Diocese de Coimbra 
no tempo presente, procurámos captar os traços perenes da sua identidade 
segundo o desígnio amoroso de Deus, e tentámos conjugá-los com os desafios mais 
prementes da atualidade segundo as conclusões da reflexão, oração e discernimento 
largamente participados. Julgamos, deste modo, estar em forte sintonia com 
a renovação da Igreja desejada e proposta pelo grande acontecimento que foi o 
Concílio Vaticano II, de cujo início estamos a celebrar o cinquentenário, e com 
as perspetivas da Conferência Episcopal Portuguesa, apresentadas na sua Nota 
Pastoral de 11 de Abril de 2013, intitulada “Promover a Renovação da Pastoral da 
Igreja em Portugal”.
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Missão: Diocese de Coimbra, comunidade que vive a fé e anuncia o 
Evangelho como caminho de encontro pessoal com Cristo, Único salvador, e 
como a sua Igreja. 

Visão: Alicerçados em Cristo, formamos uma comunidade de discípulos 
para o anúncio do Evangelho.

Ao elencarmos e selecionarmos os quatro objetivos para o triénio de 2013 
a 2016, esperamos progredir na resposta a algumas das maiores necessidades da 
Igreja Diocesana.

Objetivos: 
1º Proporcionar o encontro pessoal com Cristo 
    através do primeiro anúncio; 
2º Criar o dinamismo do discipulado missionário 
    nos membros da comunidade cristã; 
3º Criar nos cristãos o «sentido de pertença» eclesial; 
4º Fomentar a corresponsabilidade pastoral nas unidades pastorais.

Que todos nós, porção do Povo de Deus que está em Coimbra, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, consagrados e leigos, acolhamos de coração aberto os novos 
tempos e os novos desafios que o Espírito Santo nos propõe. 

Que o Plano Pastoral seja acolhido como um dom do coração de Deus, 
o grande Pastor do rebanho que, sempre, com solicitude paterna, cuida das suas 
ovelhas, procura as que andam perdidas, reconduz as tresmalhadas, trata das que 
estão feridas e doentes e vigia sobre as que estão gordas e fortes (cf Ez 34, 11-16).
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I.
PROCLAMAI O EVANGELHO A TODA A CRIATURA 

(Mc 16, 16)

1. Jesus Cristo, Evangelho e Evangelizador

O Evangelho segundo S. Marcos inicia com uma declaração fundamental 
para a compreensão de tudo o que se refere à evangelização: “princípio do Evangelho 
de Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc, 1, 1).

Esta frase permite uma dupla interpretação, suportada pela leitura do 
conjunto das Escrituras. Segundo a primeira, Jesus Cristo é o próprio Evangelho: 
a sua pessoa humana e divina constitui a Boa Nova que Deus quis comunicar aos 
homens. De acordo com a segunda possibilidade de leitura, Jesus é o Evangelizador, 
pois veio como enviado do Pai para proclamar a Boa Nova do amor de Deus e da 
salvação que deseja para todos, por meio do seu anúncio em palavras e obras.

A evangelização nasce sempre do desejo de Deus, que pretende dar a 
conhecer o seu Filho como o Salvador do Mundo e que realiza essa mesma salvação. 
Por sua vez, ela nasce da pessoa de Jesus, que se apresenta diante dos homens como 
o Filho de Deus e o Salvador do Mundo. Ela nasce ainda do mandato do Senhor 
que, antes de subir ao Céu, envia os seus discípulos a proclamar o Evangelho a toda 
a criatura, para que todo o que acreditar e for batizado seja salvo (cf. Mc 16, 15-16).

Jesus realizou a sua missão evangelizadora, o anúncio da Boa Nova do 
Reino, na obediência à vontade do Pai, acolhida livre e alegremente, apesar de 
implicar a oferta de si mesmo em sacrifício a favor dos homens. Não se tratou de 
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uma vida descomprometida ou de palavras que não implicassem o testemunho. 
No auge da sua entrega, quando se lhe apresenta o cálice de dor como selo de 
autenticidade do seu amor à vontade do Pai e à sua missão evangelizadora, quando 
chega o momento da decisão, não recua, como atesta o Evangelista João: “E que 
hei-de dizer? Pai, livra-me desta hora? Mas precisamente para esta hora é que Eu 
vim! Pai, manifesta tua glória!” (Jo 12, 27).

Os Apóstolos assumiram o mandato do Senhor e, mais do que uma 
obrigação, fizeram dele uma missão à qual não podiam renunciar e que acolheram 
na alegria. Anunciar Jesus Cristo, Filho de Deus, morto e ressuscitado, Salvador 
do Mundo, tornou-se um imperativo da sua fé, uma exigência da sua amizade e 
uma consequência do seu amor para com todos aqueles por quem Ele ofereceu a 
sua vida.

Paulo resume na sua célebre frase, “ai de mim, se eu não evangelizar” (1 Cor 
9, 16), o que implica a sua condição de cristão e de Apóstolo: é um evangelizador, pois 
isso faz parte da sua identidade de cristão e Apóstolo. Renunciar ao cumprimento 
dessa missão, significaria admitir perder a sua condição de homem alcançado por 
Cristo Jesus (cf Fl 3, 12) e perder o maior tesouro que lhe foi dado por Aquele que 
o chamou. Por isso, abraça a sua vocação livremente e está disponível para anunciar 
gratuitamente, sem aspirar a qualquer recompensa, uma vez que se trata de um 
encargo que lhe foi confiado (cf 1 Cor 9, 17).

O Livro dos Atos dos Apóstolos narra, passo a passo, os acontecimentos de 
uma Igreja que acolhe o exemplo e o mandato de Jesus,  de uma Igreja evangelizada, 
que vive impregnada do Evangelho, e de uma Igreja evangelizadora, que assume a 
missão de evangelizar que lhe foi imposta. Desse modo, acredita estar a percorrer 
o único caminho que a conduz à Vida e ser portadora da Vida que recebeu. Pedro 
e Paulo juntamente com os outros Apóstolos anunciam o Evangelho de forma 
destemida diante de judeus e pagãos, com sucessos e insucessos, acolhimento e 
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perseguição; fundam novas Igrejas e vêm aumentar todos os dias o número dos que 
abraçam a fé e recebem o batismo (cf At 2, 40).

Cada um a seu modo e seguindo o seu percurso, realiza a missão de viver em 
Cristo e  de levar Cristo, Filho de Deus e Salvador aos que ainda O não conheceram 
nem acolheram. Tal como Jesus, viram nesse mandato e no seu cumprimento a 
realização da vontade do Pai, que não quer que se perca nenhum daqueles que 
foram resgatados pelo sangue de seu Filho. O testemunho de fidelidade quotidiana 
e o martírio no momento definitivo selou indelevelmente a sua decisão de cumprir 
em tudo e sempre o mandato do Senhor.

2. “Quem acreditar e for batizado será salvo” (Mc 16, 16)

Na conclusão do Evangelho segundo S. Marcos, as derradeiras palavras 
que Jesus dirige aos seus Apóstolos incluem o mandato de proclamar o Evangelho 
a toda a criatura e uma declaração acerca das condições requeridas para ser salvo: 
acreditar e ser batizado. De forma bem vincada, o Evangelho afirma, portanto, que, 
entre os objetivos da evangelização, se encontra como meta e cume o desabrochar e 
crescer da fé, que leva ao batismo e é caminho de salvação.

Esta mesma convicção é formulada pelo Decreto Conciliar Ad Gentes, 
quando explicita a razão de ser da atividade missionária da Igreja, citando 1 
Tm 2, 4-6: Deus “quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade”. Uma vez que “não há salvação em nenhum outro (cf 
At 4, 12), é “preciso que todos se convertam a Cristo conhecido pela pregação da 
Igreja e que sejam incorporados, pelo batismo, a Ele e à Igreja, seu corpo” (AG 7).
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Na sua primeira Carta Encíclica, A Luz da Fé, o Papa Francisco reafirma a 
tradição perene da Igreja segundo a qual a salvação vem pela fé, que “consiste em 
reconhecer o primado do dom de Deus, como resume São Paulo: «Porque é pela 
graça que estais salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus»” (Ef 
2, 8) (nº 19). Logo a seguir, explica: “A fé em Cristo salva-nos, porque é n’Ele que 
a vida se abre radicalmente a um amor que nos precede e transforma a partir de 
dentro, que age em nós e connosco” (A Luz da Fé, 20).

Sendo muito mais do que “um modo para simbolizar a confissão de fé” 
ou “um ato pedagógico para quem precise de imagens e gestos” (A Luz da Fé, 41), o 
batismo, como “ação de Cristo toca-nos na nossa realidade pessoal, transformando-
nos radicalmente, tornando-nos filhos adotivos de Deus, participantes da natureza 
divina; e assim modifica todas as nossas relações, a nossa situação concreta na Terra 
e no universo, abrindo-nos à própria vida de comunhão dele” (A Luz da Fé, 42).

Há, por isso, uma indelével ligação entre a fé, o batismo e a salvação, pois, 
como refere São Paulo, “pelo batismo fomos sepultados com Cristo na morte, 
para que, tal como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também 
nós caminhemos numa vida nova” (Rm 6, 4). Pelo batismo tornamo-nos novas 
criaturas, filhos adotivos de Deus Pai, e entramos na comunhão eclesial pela qual 
recebemos o dom da salvação de Deus.

A grande questão que hoje se põe aos cristãos e que frequentemente os tem 
desmobilizado face ao mandato de ir e proclamar o Evangelho a toda a criatura, tem 
precisamente a ver com as convicções acerca dos objetivos da evangelização e com 
o seu conteúdo central. A Igreja começou a perder o seu dinamismo evangelizador 
no momento em que deixou de ter bem presente a certeza doutrinal acerca da 
necessidade da fé e do batismo para a salvação e reduziu o conceito de salvação à 
sua dimensão temporal e terrena.

Para contrariar essa tendência e repor a doutrina perene, a Exortação 
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Apostólica de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, ao falar dos fins da evangelização, 
começa por referir-se ao testemunho do amor de Deus revelado por Jesus Cristo 
(cf EN 26) para depois reafirmar a salvação como objetivo último, dizendo: “A 
evangelização há de conter também sempre, ao mesmo tempo como base, centro 
e ápice do seu dinamismo, uma proclamação clara que, em Jesus Cristo, Filho de 
Deus feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, 
como dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus (EN 27).

E, logo a seguir, esclarece-nos acerca da realidade que está em causa 
quando se fala da salvação realizada por Jesus Cristo e que é objeto da proclamação 
evangélica, dizendo: “E não já uma salvação imanente ao mundo, limitada às 
necessidades materiais ou mesmo espirituais, e que se exaurisse no âmbito da 
existência temporal e se identificasse, em última análise, com as aspirações, com 
as esperanças, com as diligências e com os combates temporais; mas sim uma 
salvação que ultrapassa todos estes limites, para vir a ter a sua plena realização 
numa comunhão com o único Absoluto, que é o de Deus: salvação transcendente 
e escatológica, que já tem certamente o seu começo nesta vida, mas que terá 
realização completa na eternidade” (EN 27).
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II.
O CAMPO É O MUNDO 

(Mt 13, 38)

1. A messe é grande (Mt 9, 37)

Por meio da Constituição Pastoral sobre a Igreja no  Mundo Atual, 
Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II alertou a Igreja para as mudanças que já 
nessa altura se tinham operado e que continuaram a operar-se posteriormente a 
um ritmo surpreendente. Falou da necessidade que a Igreja tem de “investigar a 
todo o momento os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho; para que 
assim possa responder, de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas 
dos homens” (GS 4). Embora seja Palavra Eterna de Deus, o Evangelho tem de 
ser apresentado em cada tempo de forma perceptível para que possa ser resposta 
desejada e convincente.

Facto é que “a humanidade vive hoje uma fase nova da sua história” (GS 
4) e estas “novas circunstâncias afetam a própria vida religiosa” (GS 7). Se “muitos 
chegam a um mais vivo sentido de Deus”, e à “adesão a uma fé pessoal e operante”, 
“grandes massas afastam-se praticamente da religião” (GS 7).

A análise feita pelo Concílio há cerca de cinquenta anos é válida ainda 
hoje nos seus elementos fundamentais, embora os contornos específicos da 
evolução da sociedade tenham adquirido uma especificidade própria e uma escala 
completamente inesperada. Se nessa altura se podia “já falar duma transformação 
social e cultural”, com repercussões muito relevantes no que respeita à atitude face 
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à fé, a Deus e à Igreja, hoje vemos que a velocidade das mudanças e a sua escala 
ultrapassaram tudo o que podia prever-se.

Entre nós operou-se uma mudança epocal no que respeita à adesão à fé e ao 
Evangelho, à pertença à Igreja, aos valores que conduzem a vida privada e familiar 
ou a vida social e cultural. O nosso tempo já conheceu as primeiras gerações pós-
fé e pós-cristãs, isto é, alheias às referências culturais e religiosas que marcaram o 
Ocidente até um passado recente. 

A Diocese de Coimbra é terra de missão, é terreno a evangelizar, pois 
partilha de todos os fenómenos referidos e comuns ao mundo em que vivemos. 
Sob pena de infidelidade ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho que nos manda 
ir pelo mundo inteiro e anunciar a Boa Nova a todos os povos, não podemos 
considerar a fé como um pressuposto da nossa sociedade, nem sequer de todos os 
que frequentam as nossas igrejas, pois a evidência dos factos mostra-nos o contrário.

Em décadas sucessivas, a Igreja viu perder-se uma cultura marcadamente 
cristã na sua matriz, que foi caminhando inicialmente no sentido da secularização, 
para depois passar à laicidade e acabar num laicismo teórico mas, acima de tudo, 
prático. 

A diminuição acelerada da prática religiosa, a escassa presença e 
participação dos jovens na vida da comunidade cristã, o distanciamento da cultura 
em relação à fé e o ordenamento da vida social e moral fora dos parâmetros dos 
valores cristãos, são alguns dos sintomas mais evidentes de que somos um vasto 
mundo a evangelizar.

O chamado regime de cristandade que, de uma forma ou de outra, 
dominou o Ocidente depois do séc. IV e chegou aos nossos dias, acabou ou está 
prestes a acabar. Voltámos a um tempo em que o cristianismo é aceite nalguns casos, 
tolerado noutros e, não raro, rejeitado ou mesmo perseguido, inclusivamente nos 
lugares de afirmação da democracia, da tolerância e da liberdade religiosa.
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O outro dado importante a ter em conta diz respeito ao interior da 
Igreja, ou seja, ao grande número de batizados, oficialmente cristãos, que ainda 
se revêm na instituição Igreja Católica, sobretudo em algumas das suas perspetivas 
de caráter social, mas que se distanciam claramente dela em muitas das questões 
de caráter ético e moral, frequentemente ditas fraturantes. Nas maior parte dos 
casos, a compreensão da Igreja fica-se pela sua dimensão sociológica, cultural ou 
religiosa num sentido muito lato do significado do termo. A dimensão teológica, 
sobrenatural, mística, fica frequentemente na sombra e facilmente deixa de ser 
objeto de fé.

Muitos são entre nós os que mantêm algumas tradições religiosas, tão 
enraizadas na cultura popular, mas que, das referências à fé cristã não oferecem 
mais do que alguns aspetos da linguagem, dos rituais e da simbologia. Uma grande 
admiração por Jesus Cristo enquanto homem persiste na maioria da população, o 
que não significa que haja  com Ele uma relação pessoal, íntima e comprometedora, 
própria da fé viva dos que o reconhecem como Filho de Deus e Salvador do Mundo. 

Com razão, o Papa Bento XVI, na Carta A Porta da Fé, nos falou dessa 
mudança, que também entre nós se operou: “Enquanto, no passado, era possível 
reconhecer um tecido cultural unitário, amplamente compartilhado no seu apelo 
aos conteúdos da fé e aos valores por ela inspirados, hoje parece que já não é assim 
em grandes sectores da sociedade devido a uma profunda crise de fé que atingiu 
muitas pessoas” (PF 2).

2. “Os trabalhadores são poucos” (Mt 9, 37)

A Igreja está bem consciente da desproporção existente entre a vastidão do 
mundo a evangelizar e a escassez dos meios humanos disponíveis para concretizar 
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eficazmente essa missão, que faz parte da sua essencial identidade.
À luz dos critérios da tradição cristã que chegou aos nossos dias, o 

trabalho evangelizador era prerrogativa do clero, dos religiosos e dos consagrados, 
considerados os trabalhadores do Reino. Nesse sentido, vive-se entre nós uma 
séria crise de vocações ao sacerdócio, à vida religiosa e consagrada, que tem graves 
consequências no que se refere ao anúncio do Evangelho. Faltam trabalhadores 
para a Messe do Senhor.

Concretamente, o número de sacerdotes caiu drasticamente nas últimas 
décadas e atingiu uma média etária sem precedentes, que ronda, entre nós, os 
sessenta e sete anos. Ao contrário do que normalmente seria expectável, quanto 
mais avançados na idade, maior é a área de intervenção à qual são chamados a dar 
resposta. 

Ao mesmo tempo, sabe-se que as comunidades cristãs, muito apegadas 
às tradições locais de cariz religioso-cultural, são geralmente muito exigentes na 
preservação dos seus costumes, mesmo que estes tenham em grande parte perdido 
o seu significado da ordem da fé. Os sacerdotes vêm-se, por isso, assoberbados com 
um campo de ação muito alargado e a ter de enfrentar diariamente vastíssimas 
solicitações a que dificilmente podem dar resposta, por serem pastores de grande 
número de comunidades. 

Se, por um lado, sentimos uma enorme necessidade de vocações 
sacerdotais, sentimos, por outro, a urgência de romper com o círculo vicioso 
da chamada pastoral da manutenção que, afinal, se revela inadequada para a 
manutenção do anterior estilo de vida paroquial e, mais ainda, para o crescimento 
da fé das comunidades cristãs.

Inversamente proporcional à diminuição do número de sacerdotes tem 
sido o crescimento do número de leigos comprometidos na vida da Igreja e a 
assumir tarefas de evangelização e catequese, entre outras de caráter administrativo 
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e sócio-caritativo. Se, por um lado, damos graças a Deus por isso, pois significa que 
os leigos sentem a urgência de assumir o seu lugar na Igreja, sabemos, por outro, 
que isso não basta, pois o ministério ordenado é essencial à vida da mesma Igreja: 
são necessários sacerdotes e leigos, uns e outros a assumir a sua vocação e missão.

Entre as principais lacunas a dificultar a ação dos leigos, notamos a 
insuficiente formação espiritual, bíblica, teológica e doutrinal, a dificuldade de 
incarnar a fé na vida familiar, profissional, cultural e social, a pouca autonomia 
no assumir da corresponsabilidade eclesial, e, frequentemente, o débil sentido da 
comunhão eclesial. 

Criaremos na Diocese os meios adequados para que os leigos, sobretudo 
os que exercem funções de serviço dentro das comunidades cristãs, tenham acesso 
à indispensável formação que os habilitará a desenvolver mais eficazmente a sua 
missão. 

Neste sentido, a Conferência Episcopal Portuguesa faz-nos um forte 
apelo: “Cuida também da formação dos fiéis leigos, com especial atenção aos mais 
comprometidos na vida da Igreja e da sociedade, e estimula-os a serem verdadeiros 
discípulos de Jesus e seus missionários apaixonados e felizes no coração do mundo” 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Promover a Renovação da Pastoral da 
Igreja em Portugal, 6G).

Face à vastidão do campo e às suas condições adversas, reconhecemos 
humildemente a nossa pobreza. Acresce a pequenez da nossa fé e a falta de ardor 
e de entusiasmo na evangelização. Facilmente esmorecemos na esperança e agimos 
prescindindo da força do Espírito Santo, o único que renova todas as coisas.
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3. “Este é o tempo favorável (kairós)” (2 Cor 6, 2)

As comunidades cristãs estão a atravessar um tempo de provação, que 
podemos equiparar ao tempo do deserto do Povo de Deus ou à preparação espiritual 
realizada por Jesus antes de dar início ao seu ministério público. Para o Povo de 
Deus, o deserto foi um tempo de prova e fortalecimento da sua confiança no Deus 
Libertador; para Jesus foi tempo de encontro com o Pai, de comunhão com o Seu 
plano e a Sua vontade. Para a Igreja, este tempo de deserto só pode contribuir para 
reforçar a confiança no seu Senhor, para aprofundar e purificar a sua fé, para abrir 
novos horizontes de ação alicerçados no Espírito.

Para Deus todo o tempo é tempo favorável de graça e todas as situações 
são uma oportunidade para o anúncio e o crescimento do Reino de Deus. Se, 
iluminados pelo Espírito Santo, soubermos ler os sinais dos tempos, identificar 
as nossas debilidades e potencialidades, podemos fazer deste nosso tempo uma 
fonte de bênçãos para os homens e mulheres nossos irmãos, mesmo que estejam 
desinteressados de Deus, longe da Igreja e impossibilitados de sentir necessidade 
da salvação de Jesus Cristo.

Muito daquilo que identificamos como debilidades da humanidade pode 
constituir ao mesmo tempo uma fonte de possibilidades que a Igreja na realização 
da sua missão evangelizadora tem de potenciar.

A saturação do materialismo dominante, que, afinal, não foi capaz de 
satisfazer os mais profundos anseios humanos, dá origem a uma grande sede de 
Deus, de infinito, de espiritualidade, que precisa de uma resposta adequada da 
parte da Igreja, portadora da verdadeira Palavra de Vida Eterna.

O endeusamento da razão, que pensou poder encontrar um sentido 
para tudo o que são as maiores questões humanas, deixou atrás de si um rasto de 
insatisfação, que precisa de ser preenchido pelo conhecimento da razoabilidade da fé. 
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Toda a espécie de humanismos fechados ao transcendente e, por isso, 
limitados na oferta de uma salvação terrena, anseiam por horizontes mais vastos 
que permitam ao homem ultrapassar-se a si mesmo e abrem as portas à novidade 
de Deus já apontada pela bênção que se segue ao ato criador de Deus, quando 
disse: “crescei e multiplicai-vos; enchei e dominai a terra e submetei-a” (Gn 1, 28).

A consciência dos limites constitui a nossa grande oportunidade para 
reconhecermos que temos diante uma obra que não nos pertence, mas é Deus; 
para acreditarmos que a Evangelização é trabalho do Espírito Santo que nos foi 
dado, para sentirmos que somos simplesmente servos, porventura servos inúteis, 
mas escolhidos e enviados para levar em vasos de barro um imenso tesouro.

Ao enviar os seus discípulos em missão, o Senhor garantiu-lhes o dom do 
Espírito Santo (cf Lc 24, 49), que os capacitou para o testemunho até aos confins 
da terra e prometeu estar com eles todos os dias até ao fim dos tempos (cf Mt 
28, 20). Depois, enviou efetivamente o Espírito Santo sobre eles e começaram a 
anunciar por toda a parte a novidade da ressurreição do Senhor (cf. At 2, 24). Estas 
são também as nossas únicas certezas e seguranças.

Finalmente, o tempo que vivemos leva-nos a agir baseados na única 
realidade que sustenta todo o dinamismo evangelizador da Igreja, a fé “diante da 
promessa de Deus” (Rm 4, 20) e a “esperança para além do que se podia esperar” 
(Rm 4, 18).



20                                  DIOCESE DE COIMBRA | ANO PASTORAL 2013/2014

III
DESIGNOU SETENTA E DOIS DISCÍPULOS E ENVIOU-OS 

(Lc 10, 1)

1. Vocação e missão

O chamamento e o envio dos discípulos são duas vertentes da mesma 
vocação cristã, dois movimentos que se implicam mutuamente. Os Evangelhos, 
depois de apresentarem Jesus a chamar os seus Apóstolos e Discípulos para 
andarem com Ele e aprenderem d’Ele, apresentam-n’O sempre a enviá-los com a 
missão de proclamar o Reino de Deus.

A vocação dos discípulos já leva implícita a missão que hão-de cumprir em 
favor daqueles a quem se dirigem. Qualquer chamamento de Deus é em primeiro 
lugar um sinal do seu amor para com aquele que é chamado, uma fonte de bênção 
e de graça pessoal, fruto de uma eleição e de uma escolha somente compreensível 
na fé. No entanto, qualquer vocação ou chamamento de Deus tem sempre em vista 
o bem da comunidade, da Igreja e da humanidade. 

Recordamos a figura de Abraão, cujo chamamento se tornou uma fonte de 
bênção para si mesmo, em primeiro lugar, mas depois também para a sua família 
e, de algum modo, para todas as famílias da terra (cf Gn 12, 2-3). 

Do mesmo modo os Apóstolos de Jesus, chamados e escolhidos, 
comungaram das fontes da salvação e viram na fé a glória que Deus preparou para 
os seus filhos; tornaram-se eles mesmos mensageiros e testemunhas destemidas de 
Cristo morto e ressuscitado. Receberam para dar, e assim fizeram.
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Dentro desta tradição apostólica, a Igreja, chamada à comunhão com 
Cristo enquanto seu corpo, é também enviada a proclamar as riquezas da salvação 
de que ela mesma é sacramento universal.

Cada pessoa que recebe o anúncio, se converte ao Senhor Jesus Cristo e 
entra na Igreja, assume o encargo da missão, torna-se um apóstolo da Boa Nova, 
que recebeu.

Qualquer vocação, como qualquer dom ou carisma suscitado pelo Espírito 
Santo na Igreja, destina-se sempre ao bem comum, não serve para ser guardado 
como coisa própria. Esta realidade faz do cristão o homem para os outros, o 
mediador dos dons de Deus, que recebe e que dá, a começar pelo dom da fé, do 
conhecimento do amor de Deus, do Evangelho da salvação.

Esperamos que esta consciência cada vez mais viva e assumida no diálogo 
íntimo com Deus e no serviço à comunidade cristã, seja geradora das vocações 
sacerdotais, religiosas, consagradas, missionárias e laicais, em ordem à edificação 
da Igreja. 

Nesse sentido, faremos um grande esforço para desenvolver a pastoral 
da oração, a fim de proporcionar aos jovens, na pastoral juvenil, na pastoral 
universitária, nas paróquias e nos arciprestados, nos movimentos de espiritualidade, 
os meios adequados para estarem com o Senhor e permanecerem na sua intimidade, 
sobretudo por meio da experiência forte de oração pessoal e em grupo. 

Nesse contacto coração a coração, no silêncio orante, nos momentos fortes 
e marcantes junto do Senhor, não poderão ficar indiferentes ao seu amor, que os 
elege, os escolhe e os chama. Haverão de progredir na via do seguimento de Jesus, 
a condição para qualquer resposta à vocação e missão.
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2. “Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias” (Lc 10, 4)

As condições requeridas para seguir Jesus são igualmente requeridas para 
partir pelo mundo a anunciar a Boa Nova do Reino: o conhecimento do amor de 
Deus, o acolhimento da palavra de Jesus, o desprendimento e o serviço.

Ao referirem o chamamento feito por Jesus aos seus apóstolos, os evangelistas 
usam imperativos fortes, que não deixam margem a qualquer dúvida: “Segue-me” 
(Lc 5, 27); “vinde comigo e Eu farei de vós pescadores de homens” (Mt 4, 19); “de 
futuro serás pescador de homens” (Lc 5, 10). As exigências de disponibilidade e 
de serviço são mais fortes do que qualquer tentação de comodismo, pois está em 
causa o anúncio do Reino.

Quando se trata do chamamento dos discípulos surgem algumas objeções, 
rapidamente ultrapassadas: “Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai” (Lc 
9, 59); “Eu vou seguir-Te, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha 
família” (Lc 9, 61). Também neste caso a confiança n’Aquele que chama e a força 
do chamamento dissipam todas as dúvidas e hesitações.

Noutros lugares, os Evangelhos apresentam Jesus a instruir os seus 
discípulos sobre as condições para O seguir: ”Se alguém quiser vir após Mim, 
negue-se a sia mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Pois, quem quiser salvar a vida 
há-de perdê-la; mas, quem perder a sua vida por minha causa, há-de salvá-la” (Lc 
9, 23-24). 

Por meio das referências a levar a cruz Jesus fala do seu caminho e daqueles 
que O aceitam; ao falar de perder a vida leva os discípulos a distinguir a linguagem 
do mundo da linguagem daquele que os chama. Num e noutro caso, trata-se de 
propor uma autêntica revolução no que respeita às motivações e valores condutores 
das opções de vida dos chamados.

Aceitar ser enviado em missão pelo Senhor, exige radicalidade, 
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desprendimento, espírito de serviço, disponibilidade para levar a cruz e dar a 
vida, como se depreende das repetidas instruções dadas por ocasião da partida dos 
discípulos: “Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem 
dinheiro” (Lc 9, 3). A única segurança tanto do que é chamado como do que é 
enviado é a confiança na palavra fiel d’Aquele que chama e envia. E a Sua palavra 
é fiel, pois foi selada com o seu próprio sangue derramado e com o seu corpo 
entregue à morte.

Em nenhum tempo da história se pode falar da missão da Igreja enviada 
a evangelizar o mundo sem se voltar à fonte donde ela nasce e às condições que 
lhe são impostas. É Cristo quem a envia e é Sua a mensagem. A missão não se 
cumpre e a Boa Nova não chega aos confins da Terra se a Igreja não acolhe, na 
radicalidade, no desprendimento e no serviço humilde e desinteressado, o convite 
que lhe é feito. 

Assumir levar a cruz e dar a vida na evangelização do mundo significa 
para a Igreja centrar-se mais na mensagem do que em si mesma, amar mais os 
destinatários do que preservar as suas prerrogativas, estar mais disponível para 
servir do que para ser servida; significa ser pobre e despojada, estar atenta a todos 
os homens, considerando a sua igual dignidade; significa ainda desinstalar-se das 
suas tranquilidades para ir à procura da ovelha perdida, nas periferias geográficas e 
humanas onde ela se encontra, segundo a expressão repetidamente usada pelo Papa 
Francisco.

Outro tanto se pode dizer de todos os filhos da Igreja, chamados a seguir 
Cristo e a partir com o seu nome nos lábios e o seu amor no coração. Não podemos 
exigir da Igreja, Povo de Deus, nas suas instituições e estruturas, aquilo que não 
estamos disponíveis para assumir nós próprios, chamados e enviados. Esta é para 
cada um de nós a hora de levar a cruz e dar a vida no trabalho generoso e fiel da 
evangelização; é a hora do nosso compromisso pessoal e comunitário.
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Sempre nos foi apontado este caminho, mas o nosso tempo tem diante de 
si um grande ícone dessa radicalidade evangélica na pessoa do Papa Francisco, cuja 
palavra e testemunho não nos podem deixar indiferentes. 

É chegada a hora de nos lançarmos na aventura da nova evangelização com 
novo ardor, novos métodos e novas experiências, radicadas no Evangelho, como nos 
pediu repetidamente o Papa João Paulo II: “Quem verdadeiramente encontrou 
Cristo, não pode guardá-Lo para si; tem de O anunciar. É preciso um novo ímpeto 
apostólico, vivido como compromisso diário das comunidades e grupos cristãos” 
(Novo millenio ineunte, 40).
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IV
QUATRO GRANDES OBJETIVOS 

DO PLANO PASTORAL

1. Proporcionar o encontro pessoal com Cristo através do primeiro 
anúncio.

Toda a comunidade cristã que não gera novos filhos de Deus por meio da 
fé caminha para a morte. Daí que o empenho no primeiro anúncio seja um sinal 
da sua vitalidade e a condição do seu futuro.

“É notório que, no mundo em que nos é dado viver, os indicadores que 
sinalizam os caminhos para a fé se encontram cada vez mais rarefeitos, sendo 
maiores as dificuldades sentidas no seio da família e das organizações eclesiais 
para a transmissão da fé às novas gerações” (Nota Pastoral da Conferência Episcopal 
Portuguesa, Promover a Renovação da Pastoral da Igreja em Portugal, 6E).

O facto de as igrejas serem ainda frequentadas por um razoável número 
de pessoas, muito assíduas nalguns casos, pouco assíduas noutros ou, porventura, 
praticantes somente por altura das ocasiões festivas, pode criar em nós uma certa 
ilusão. Se muitos ainda estão presentes na missa dominical e noutros momentos 
da vida da comunidade cristã, há uma imensa maioria que já não celebra a liturgia 
porque adormeceu na sua fé; e há sobretudo uma grande massa de cristãos que 
vive à margem da fé e não está minimamente preocupada com a incarnação dos 
critérios evangélicos na sua vida quotidiana.
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As comunidades estão envelhecidas e a viver, em parte, de um dinamismo 
que vem do passado, mas está cada vez mais débil. As crianças e os jovens estão 
ausentes da vida da comunidade cristã e a catequese não tem sido capaz de lhes 
proporcionar uma fé pessoal e comprometida. Grande parte da população ativa 
sente-se alheia à Igreja e a fé ficou como um resíduo silenciado.

Muitos dos que fizeram a catequese de infância não deram o passo no 
sentido da fé assumida, comprometida, capaz de ser sal e luz para as suas vidas. 
Podem conhecer a doutrina cristã e saber o que é a Igreja, mas precisam de fazer um 
caminho pessoal de crescimento e amadurecimento que os conduza ao encontro 
vital com Jesus Cristo e com a sua Igreja.

Urge, por isso, uma primeira evangelização de muitos daqueles que, apesar 
de se dizerem cristãos, não se deixaram impregnar pelo Evangelho nem aderiram a 
Jesus Cristo de forma pessoal e vital. “Impõe-se, portanto, uma aposta mais intensa 
e dinâmica na iniciação cristã das crianças e jovens, bem como no catecumenato 
de adultos” (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Promover a Renovação 
da Pastoral da Igreja em Portugal, 6E).

Apesar de ser ainda esmagadora a percentagem dos que são batizados na 
primeira infância, são já muitos os pais que optam por deixar o pedido do batismo 
à consciência adulta dos seus filhos. A proposta da fé tem de chegar a todos eles e 
a Boa Nova do Evangelho tem de ser-lhes anunciada.

Nesse sentido, a comunidade cristã, paróquia, unidade pastoral, 
arciprestado e diocese, desenvolverão formas de primeiro anúncio, dirigido 
prioritariamente aos que estão fora da Igreja e, em segundo lugar, aos que nunca 
fizeram o encontro pessoal com Cristo nem com a sua Igreja e, agora, se encontram 
nas periferias da fé.
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2. Criar o dinamismo do discipulado missionário nos membros da 
comunidade cristã.

O cristão é por definição discípulo de Cristo. Sente-se chamado ao seu 
seguimento, a andar com Ele, a partilhar a sua intimidade, a entrar na comunhão 
de amor com a Santíssima Trindade e com o Povo Santo de Deus. 

“Vinde comigo” (Mt 1, 17), “segue-Me” (Mt 2, 14), disse Jesus aos que 
chamou junto ao Lago da Galileia ou na banca dos impostos, e repete-o a cada 
pessoa que tem a graça de ser alcançada por Ele em qualquer contexto da sua 
existência ou nas normais condições de ocupação humana.

Todos os que partilharam o seu amor e se sentiram curados, perdoados 
e salvos por Ele, tornaram-se membros do seu grupo, passaram a andar com Ele 
e fizeram-se apóstolos de Cristo junto dos outros, porque esse encontro salvífico 
provoca sempre uma adesão irrecusável. Por sua vez, o conhecimento de Cristo 
e o caminho de seguimento provocam sempre o desejo irrenunciável de O dar a 
conhecer e de O propor energicamente como Mestre e Senhor.

As comunidades cristãs têm de desenvolver em todos os seus membros 
este dinamismo do seguimento de Cristo ou do discipulado como condição para 
que se tornem missionários. Os meios fundamentais são a vida sacramental, 
particularmente a Eucaristia e a oração cristã, a leitura orante da Bíblia e a catequese. 

Quando uma comunidade cristã se sente a fazer caminho de seguimento, 
tem sempre capacidade para gerar homens e mulheres que se disponibilizam e se 
preparam adequadamente para ajudar outros a iniciar o caminho do discipulado. 
Juntamente com os que já se dedicam generosa e fielmente à catequese da infância 
e adolescência, trabalharemos para que surjam bons catequistas dos jovens e dos 
adultos, capazes de envolver outros numa experiência de fé viva e testemunhada. 
Esperamos que não lhes falte a preparação espiritual e doutrinal, juntamente com 
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a alegria e o entusiasmo de levar Cristo aos irmãos.
Procuraremos implementar particularmente a constituição de grupos de 

estudo e leitura orante da Bíblia, que levem ao contato com o tesouro da Palavra 
de Deus como chave de leitura das realidades humanas que precisam de ser 
iluminadas do alto.

A catequese de adultos a que tantos documentos da Igreja aludem e que 
tão pouco se divulgou entre nós, será um meio privilegiado para ajudar a crescer 
aqueles que procuram as razões para a fé e para a esperança.

3. Criar nos cristãos o “sentido de pertença” eclesial.

Segundo o Papa Francisco, “a vida do fiel torna-se existência eclesial”, ou 
seja “a fé tem uma forma necessariamente eclesial, é professada partindo do Corpo 
de Cristo como comunhão concreta dos crentes” (A Luz da Fé, 22).

Devido ao fenómeno da mobilidade humana, ao individualismo crescente, 
à privatização do ato de crer e da religião, bem como à massificação da sociedade 
e das relações, os cristãos têm vindo a perder gradualmente o sentido de pertença 
eclesial. 

Muitos são, hoje, os que se dizem cristãos e crentes, mas se ficam por uma 
relação com Deus que não inclui a relação com os outros ou com a comunidade 
cristã. Tornou-se comum o fenómeno dos cristãos não praticantes ou dos que, 
sendo esporádica ou regularmente praticantes, não assumem quaisquer laços de 
compromisso ou corresponsabilidade com a comunidade. A saltar de um lugar para 
o outro, de uma igreja para outra, procuram um anonimato não comprometedor e 
uma religião à medida das próprias expectativas e interesses. 
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A fé passou em grande parte a ser considerada como uma opção pessoal, 
do âmbito estritamente privado, que não interfere na vida social nem tem de entrar 
na definição da identidade conhecida da pessoa.

O sentido de pertença ao Povo de Deus, à Igreja Local, à paróquia ou 
a outras estruturas eclesiais está em crise, apesar de constituir a única forma 
objetiva que o cristão tem de viver a dimensão eclesiológica e apostólica da sua fé. 
É urgente, por isso, “formar comunidades que sejam autênticas escolas de vivência 
da fé e da comunhão, gerando entre todos os seus membros laços de fidelidade, 
de proximidade e de confiança, que se traduzam no serviço humilde da caridade 
fraterna. É este o caminho para avivar o sentido de pertença à comunidade” (Nota 
Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Promover a Renovação da Pastoral da Igreja 
em Portugal, 6B)

Estamos numa fase de ajustamento das estruturas comunitárias da Diocese 
à realidade humana, social e eclesial do presente. À estrutura paroquial tradicional 
sucedem, em muitos casos, outros modelos de comunidade cristã mais alargada, 
a que chamamos unidade pastoral, onde a figura do padre como pastor adquire 
necessariamente um lugar diferente e onde é necessário organizar as formas e 
meios de acompanhamento, participação, administração, evangelização, catequese, 
liturgia, ação social, ou outras de relevo. 

Por motivos de ordem eclesiológica, mas também de ordem prática, 
tendo em conta a escassez de clero, a diminuição da população em algumas 
regiões geográficas, a redução dos meios humanos e materiais disponíveis e a 
nova configuração da comunidade cristã, desenvolveremos um conjunto de ações 
destinadas a dar aos cristãos esse sentido da pertença eclesial circunstanciada, 
localizada e comprometida.

Sendo a fé, por definição, eclesial e tendo a realidade presente levado 
a novas formas de organização das comunidades, torna-se necessário ajudar os 
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cristãos a desenvolver o sentido de pertença eclesial dentro das novas circunstâncias. 
Continuaremos, por isso, o trabalho de implementação dos diversos âmbitos de 
realização da Igreja enquanto comunidade, para que em cada um deles se realize a 
parte da missão que lhes foi confiada. Diocese, arciprestados, unidades pastorais 
e paróquias promoverão ações que levem o Povo de Deus a sentir-se integrado e 
corresponsável.

4. Fomentar a corresponsabilidade pastoral nas Unidades Pastorais

Um dos mais notáveis ensinamentos do Concílio Vaticano II consistiu 
em propor e desenvolver a teologia relativa à Igreja, Povo de Deus, constituído 
por muitos membros, a viver a fé em comunhão com Cristo e uns com os outros, 
exercendo de forma corresponsável e própria a participação no múnus profético, 
sacerdotal e real.

A Lumen Gentium proclama, assim a “igualdade entre todos (os membros 
do Povo de Deus) quanto à dignidade e quanto à atuação, comum a todos os 
fiéis, em favor da edificação do corpo de Cristo” (LG 32). Tanto os pastores como 
“os leigos, sejam quais forem, todos são chamados a concorrer como membros 
vivos, com todas as forças que receberam da bondade do Criador e por graça do 
Redentor, para o crescimento da Igreja e sua contínua santificação” (LG 33).

De entre as diversas formas de exercício desta corresponsabilidade 
radicada no batismo e na pertença ao Povo de Deus, destacam-se os órgãos de 
participação eclesial, como são os conselhos pastorais e outros órgãos de governo 
da comunidade cristã, bem como o assumir de serviços na área da liturgia, da 
evangelização e catequese ou da ação social e caritativa.
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Nas presentes circunstâncias da vida da Diocese, algumas unidades 
pastorais estão já em funcionamento e as outras estão em fase de constituição. 
Trata-se de circunscrições geográficas e humanas marcadas por fortes afinidades 
territoriais, culturais, sociais e religiosas, cuja escala permitirá maiores e melhores 
recursos em ordem à realização da missão da Igreja. Terão como pastores um ou 
mais presbíteros aos quais se associam porventura alguns diáconos permanentes, 
religiosos, consagrados e leigos, que constituirão uma verdadeira Equipa de 
Animação Pastoral.

Espera-se que esta Equipa, respeitando a especificidade do sacerdócio 
comum dos fiéis e do sacerdócio ministerial ou hierárquico, que se diferenciam 
“essencialmente e não apenas em grau” (LG 10), contribua para uma maior unidade 
de todo o Povo de Deus, promova a comunhão de todos os membros de Cristo e 
ajude a assumir de forma corresponsável tudo o que diz respeito ao crescimento e 
santificação da comunidade cristã.

Congregada pelo sacerdote que, em nome do bispo, preside à comunidade 
cristã, a Equipa de Animação Pastoral será um precioso contributo para que a 
Igreja realize, nas presentes circunstâncias, a sua missão de sempre.

Exorto, por isso, os sacerdotes à necessária conversão pastoral que torne 
possível a todo o Povo de Deus exercer a corresponsabilidade e a progredir na 
comunhão a que a Igreja insistentemente e de forma nova o desafiou pela voz 
do Concílio Vaticano II, recentemente recordada pelos bispos portugueses: 
“uma Igreja que busque sempre o empenho e a participação de todos, sacerdotes, 
diáconos, consagrados e leigos, para juntos auscultarmos e seguirmos os rumos que 
Deus nos quiser indicar” (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Promover 
a Renovação da Pastoral da Igreja em Portugal 2f).
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CONCLUSÃO

Juntamente com todos vós, amados irmãos e irmãs, dou graças a Deus por 
pertencer a esta Igreja Diocesana de Coimbra, que Ele tanto ama e da qual tanto 
espera.

Temos consciência dos grandes desafios do momento presente e 
agradecemos ao Senhor por querer contar connosco. Pedimos-lhe que nos dê a fé, 
a esperança e o amor necessários para os enfrentar.

Estamos num tempo crucial da vida da Igreja em que é possível revigorar 
a alegria de crer e o entusiasmo e comunicar o Evangelho. Que todos nós, tocados 
pelo amor de Deus Pai, animados pela entrega de Jesus Cristo na cruz e fortalecidos 
pelo poder do Espírito Santo, aceitemos ser protagonistas da nova primavera da 
Igreja.

Estaremos atentos às palavras, aos gestos e à vida do Papa Francisco, 
nosso querido Papa e profeta escolhido por Deus para conduzir a sua Igreja pelos 
caminhos da renovação espiritual e da radicalidade evangélica.

Entrego a Nossa Senhora este Plano Pastoral para que seja ela a interceder 
continuamente pela Igreja de Coimbra e por todos nós que conta entre os seus 
filhos. Entrego-o igualmente à vossa solicitude e oração.
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Mãe da Igreja e nossa Mãe,
por ti veio ao mundo a esperança do Povo de Deus,
Jesus Cristo, o Verbo Incarnado.
Em ti o Salvador se uniu à nossa humanidade
para nos abrir as portas da salvação.
Por meio de ti o Evangelho entrou na história,
e contigo, figura da Igreja, continua a ser anunciado.
No presente da nossa história,
comprometemo-nos a ser portadores da esperança,
testemunhas de adesão pessoal a Jesus Cristo, pela fé,
servos do anúncio do Evangelho da salvação.
Confiados na tua poderosa proteção,
suplicamos que intercedas junto de Deus,
para que a nossa Diocese de Coimbra seja:
comunidade que vive a fé
e anuncia o Evangelho
como caminho do encontro pessoal com Cristo, único Salvador,
e com a sua Igreja. 
Ámen.

Coimbra, 1 de Setembro de 2013
 Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra
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PLANO PASTORAL DA DIOCESE DE COIMBRA
PARA O TRIÉNIO 2013-2016

Introdução

1. O plano pastoral no ano da fé 
   e na história recente da Diocese

Centrados em Jesus Cristo, vivemos o Ano da Fé procurando “descobrir novamente 
os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada”, para crescermos na 
“alegria de crer” e no “entusiasmo de comunicar a fé”. Foram atitudes e objetivos 
que nos obrigaram ao estudo, à reflexão e à oração. Da vivência deste ano relevam 
certamente as celebrações litúrgicas, as múltiplas iniciativas de catequese e de 
reflexão nascidas das comunidades e associações de fiéis, e as diversas iniciativas 
de oração e de caridade. A par destas realizações, e alimentado por elas, houve 
também um movimento denso e contínuo de estudo sobre o modo de a Igreja 
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de Coimbra crescer na fidelidade à sua missão de continuar – hoje e aqui – a 
ação redentora de Jesus de Nazaré. Esse estudo foi feito nas ações de reciclagem 
teológica do clero, nas Jornadas Pastorais participadas por presbíteros, diáconos e 
leigos, nas assembleias de movimentos e serviços, nas comunidades arciprestais, 
em ações específicas – como o curso sobre liderança para diretores de secretariados 
e arciprestes –, nos organismos de reflexão pastoral – como os conselhos de 
arciprestes e de presbíteros. 

Mais ainda, sabemos que o estudo que fizemos ao longo do Ano da Fé, e os 
frutos que colhemos dele, é devedor de um longo processo de reflexão teológica 
e maturação pastoral, que a Diocese de Coimbra tem vindo a fazer de há longo 
tempo. Lembramos, necessariamente, nestes 50 anos que nos separam do Concílio, 
entre muitas outras iniciativas, o Centro de Estudos Teológicos, ainda na década 
de 60; a Reciclagem do Povo de Deus nas décadas de 70 e 80, para o aggiornamento 
da Diocese à doutrina Conciliar; o Congresso de Leigos; o Sínodo Diocesano; as 
Jornadas de Teologia promovidas pelo ISET; o dinamismo das Regiões Pastorais; e 
os Planos Pastorais das duas últimas décadas. 

2. A Missão

A coroar toda esta caminhada, tomámos consciência mais nítida da Missão que 
Deus nos confia no momento presente da história e expressámo-la da seguinte 
forma: «Diocese de Coimbra: Comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho, 
como caminho do encontro pessoal com Cristo, único Salvador, e com a sua 
Igreja».
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Comunidade: Conforme enuncia a Gaudium et Spes logo no primeiro número: 
somos uma “comunidade” constituída por homens e mulheres que, reunidos em 
Cristo, guiados pelo Espírito Santo, e indo em demanda do reino do Pai, recebemos 
“a mensagem de salvação para a comunicar a todos” (GS 1). Como porção do Povo 
de Deus, somos “sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus 
e da unidade de todo o género humano” (LG 1). Mas aquilo que somos por dom 
divino é aquilo que também somos chamados a ser como tarefa. Há ainda muita 
mudança interior e exterior a viver para que a Igreja tanto a nível Diocesano como 
a nível das paróquias seja percebida como uma comunidade. Neste sentido vai 
também o plano pastoral.

Fé: Somos uma Comunidade que foi congregada pela fé e pelo baptismo, e essa 
fé vivida no quotidiano é o primeiro testemunho que somos chamados a dar para 
que o mundo creia. 

Anuncia o Evangelho: O impulso missionário pertence à natureza íntima da vida 
cristã (RM 1), de tal modo que S. Paulo considerava o anúncio do Evangelho uma 
obrigação não só eclesial, mas também pessoal: “Ai de mim se não evangelizar!” (1 
Cr 9, 16). Como diz a Evangelii Nuntiandi, “a tarefa de evangelizar todos os homens 
constitui a missão essencial da Igreja”(EN 36); tarefa e missão que as amplas e 
profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgentes. Evangelizar 
constitui, de facto, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda 
identidade. Ela existe para evangelizar. Todavia, na palavra evangelizar cabe toda 
a atividade da Igreja como também o recorda a mesma Exortação Apostólica. E 
evangelizar significa “pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar 
os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na santa missa, que é o 
memorial da sua morte e gloriosa ressurreição” (EN 14).
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No entanto, sem perdermos de vista todas as dimensões do processo evangelizador 
e dada o crescente fenómeno de descristianização da nossa sociedade, pensamos 
que é fundamental conduzir a nossa pastoral da evangelização para aquela primeira 
etapa do processo evangelizador que é o encontro pessoal com Cristo, que conduz 
à primeira conversão, e que permite depois o caminho que leva à maturidade da 
fé. Como dissemos atrás, este processo não é estanque, e por isso temos de ter em 
conta que há muitos membros da comunidade cristã que recebem os sacramentos 
mas nunca fizeram esta primeira etapa, isto é, “nunca fizeram o seu caminho de 
Damasco” (Carta Pastoral dos Bispos Portugueses, 1997).

Único Salvador: Num mundo plural como o nosso, há hoje muitas ofertas de 
salvação. O mercado das religiões tornou-se uma oferta generalizada que oferece 
a salvação a gosto do cliente.  É preciso, pois, que no nosso anúncio seja dito 
com clareza: “não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens, pelo qual 
possamos ser salvos” (Act 17, 11); Jesus é o Caminho a Verdade e a Vida, e que 
ninguém vai ao Pai sem passar por Ele (Jo 14, 6).

A Igreja: Diz a Evangelii Nuntiandi: “No processo de evangelização, o anúncio, 
de facto, não adquire toda a sua dimensão senão quando for ouvido, acolhido, 
assimilado, e quando ele houver feito brotar naquele que o tiver assim recebido 
uma adesão de coração. [...] Uma tal adesão, que não pode permanecer abstrata 
e desencarnada, manifesta-se concretamente por uma entrada visível numa 
comunidade de fiéis” (EN 23). Por isso, sem a adesão à Igreja não temos ainda o 
cristão amadurecido. 
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3. A Visão

Na Missão exprimimos aquilo que somos, o porque existimos. Na Visão, 
exprimimos, a partir do que somos, aquilo que queremos ser e os resultados 
concretos que será possível alcançar nos próximos anos: esses serão prioritários, 
poucos, práticos, possíveis, partilhados e progressivos. A Visão é unificadora 
e ajuda-nos a recentrar-nos continuamente no nosso trabalho; quando todos a 
percebemos e a interiorizamos, pode tornar-se numa grande força motivadora e 
agregadora de energias. Por isso, é tão importante que, padres e leigos, estejamos 
unidos na mesma Visão, voltados para mesma meta, animados pelo mesmo sonho 
e pela mesma paixão, que é a construção do Reino de Deus.

Assim, enunciamos e assumimos como a nossa grande visão para os próximos anos: 
«Alicerçados em Cristo, formamos comunidades de discípulos para o anúncio do 
Evangelho». 

Esta formulação, apesar de sintética, contém todo o processo evangelizador com as 
suas etapas sucessivas que começa no primeiro anúncio e leva à maturidade da fé.

4. As exigências da Nova Evangelização

O nosso tempo está em profunda e rápida mudança social, demográfica, cultural, 
económica e religiosa. Estas mudanças têm especial acuidade na nossa diocese, muito 
diferenciada, ela própria, entre litoral e interior, urbano e rural, despovoamento e 
densidade urbana, e onde diferentes estádios socioculturais se justapõem mais ou 
menos indiferentes entre si, desde o saber universitário de referência ou o domínio 
das técnicas de ponta à falta da mais elementar formação em alguns setores sociais. 
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A vida religiosa está igualmente marcada por mudanças significativas, onde releva a 
falta de clero para manter o tipo de pastoral a que estávamos habituados, a redução 
do número de praticantes, a desertificação humana de algumas comunidades, a 
mudança das próprias necessidades religiosas sentidas pelas pessoas. O nosso 
Plano Pastoral não pode deixar de ter em conta todas estas realidades, porque é a 
elas e à sua história que estamos real e intimamente ligados (cfr. GS 1) e é nelas que 
somos chamados a ser sal e luz. 

Por isso, além da vertente do anúncio e da formação sólida dos que formam a 
comunidade de discípulos, o Plano Pastoral pretende atender também à edificação 
da comunhão e à renovação das estruturas eclesiais; dará ainda prioridade, no 
diálogo com o mundo, àquilo que é património comum de cultura e valores com 
esse mesmo mundo. 

Na nossa Diocese, em concreto, e prosseguindo a caminhada que fizemos neste 
Ano da Fé, a estrutura dos Arciprestados e Unidades Pastorais aparecem como 
os espaços privilegiados para experimentar a corresponsabilidade, a comunhão 
eclesial e o dinamismo missionário. A exigência da qualidade da comunidade 
eclesial nestas dimensões implica necessariamente a exigência da qualidade das 
estruturas que lhe dão visibilidade e sociabilidade. Sendo uma exigência de 
qualidade, é também teológica, porque a Igreja tem uma estrutura social visível, 
sinal da sua unidade em Cristo, que é afetada com a evolução da vida social (GS 
44, §3), e porque “os leigos devem tomar parte ativa em toda a vida da Igreja” (GS 
43). Por conseguinte, a Igreja diocesana procurará uma conversão também nas 
suas estruturas, para responder com mais exigência à sua missão de “anunciar e 
instaurar o Reino de Cristo e de Deus em todos os povos” (LG 5).
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“A identidade cristã não é um documento, mas identidade é pertencer à Igreja”. 
Conhecemos as nossas fragilidades e o nosso pecado, mas estamos confiantes, 
pois sabemos que “caminhando no meio de tentações e tribulações, a Igreja é 
confortada pela força da graça de Deus que lhe foi prometida pelo Senhor para 
que não se afaste da perfeita fidelidade por causa da fraqueza da natureza, mas 
permaneça digna esposa do Senhor e, sob a ação do Espírito Santo, não cesse de se 
renovar até que, pela cruz, chegue à luz que não tem ocaso” (LG 9). De entre estas 
fragilidades, precisamos de estar particularmente atentos à constante tentação da 
auto-referencialidade. Queremos assumir uma atitude missionária e evangelizadora 
“não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de 
maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes, a cultura e as culturas 
do homem, no sentido pleno e amplo que estes termos têm na Gaudium  et Spes, 
a partir da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas 
entre si e com Deus” (EN 20); e queremos a renovação das estruturas, não pelas 
estruturas em si, mas pela comunhão e pela missão, no aprofundamento da 
corresponsabilidade que há de servir à maior transparência para todos do modo 
como vivemos comunitariamente a conversão permanente aos valores do Reino 
de Deus.

5. Os quatro objetivos do Plano Pastoral

O Plano Pastoral da Diocese de Coimbra para os próximos três anos sintetiza estas 
forças, preocupações e orientações em quatro objetivos fundamentais:

1º - Proporcionar o encontro pessoal com Cristo através do primeiro anúncio;
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2º - Criar o dinamismo de discipulado missionário 

       nos membros da comunidade cristã;

3º - Criar nos cristãos o “sentido de pertença” eclesial;

4º - Fomentar a corresponsabilidade pastoral nas Unidades Pastorais.

6. O testemunho de vida e a caridade

Não haverá crescimento nem da comunidade nem do anúncio sem testemunho 
de vida e sem caridade, que permanecem como valores subjacentes, permanentes 
e transversais. Esses são, por isso, dois valores subjacentes, permanentes e 
transversais a todas as realizações e iniciativas, como garantia da sua consistência 
interna, da sua credibilidade externa e da sua eficácia. De facto, como ensina a 
Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi e João Paulo II recorda insistentemente 
na Exortação Apostólica Redemptoris Missio, “o homem contemporâneo acredita 
mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, 
mais na vida e nos factos do que nas teorias. O testemunho da vida cristã é a 
primeira e insubstituível forma de missão” (RM 42-43). O testemunho evangélico, 
a que o mundo é mais sensível, é o da atenção às pessoas e o da caridade a favor dos 
pobres, dos mais pequenos, dos que sofrem. A gratuidade deste relacionamento 
e destas ações, em profundo contraste com o egoísmo presente no homem, faz 
nascer questões precisas que orientam para Deus e para o Evangelho. Também o 
compromisso com a paz, a justiça, os direitos do homem, a promoção humana, é 
um testemunho do Evangelho, caso seja um sinal de atenção às pessoas, e esteja 
ordenado ao desenvolvimento integral do homem ( Cf. Populorum Progressio).
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PLANO PASTORAL DA DIOCESE DE COIMBRA
PARA O TRIÉNIO 2013-2016

MISSÃO
DIOCESE DE COIMBRA: COMUNIDADE QUE VIVE A 

FÉ E ANUNCIA O EVANGELHO COMO CAMINHO DO 
ENCONTRO PESSOAL COM CRISTO, ÚNICO SALVADOR, E 

COM A SUA IGREJA.

VISÃO
ALICERÇADOS EM CRISTO, FORMAMOS COMUNIDADES 

DE DISCÍPULOS PARA O ANÚNCIO DO EVANGELHO.

Objetivos
1º Proporcionar o encontro pessoal com Cristo através do primeiro anúncio.
2º Criar o dinamismo de discipulado missionário 
     nos membros da comunidade cristã.
3º Criar nos cristãos o “sentido de pertença” eclesial.
4º Fomentar a corresponsabilidade pastoral nas Unidades Pastorais.
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I. Proporcionar o encontro 
pessoal com Cristo através 
do primeiro anúncio.

1. Incentivar e promover a participa-
ção, especialmente dos não praticantes, 
em propostas de primeiro anúncio que 
conduzam ao encontro pessoal com 
Cristo.

II. Criar o dinamismo de 
discipulado missionário 
nos membros 
da comunidade cristã.

1. Constituição de grupos de cristãos 
que através do estudo semanal da 
Bíblia, da oração e da partilha fraterna, 
saibam ler a realidade à luz da fé. 

2. Constituição de grupos de catequese 
de adultos que sigam uma metodologia 
catecumenal.
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a) A Unidade Pastoral adote um mé-
todo de primeiro anúncio. 

b) Continuem a promover-se a nível 
diocesano os cursos de cristandade, os 
convívios fraternos e outros métodos 
propostos pelos movimentos.

A Unidade Pastoral faz a avaliação anu-
al sobre o método que adotou? 
Que resultados se alcançaram com as 
ações de primeiro anúncio realizadas?
O Secretariado da Coordenação Pasto-
ral faz a avaliação geral.

a) A Unidade Pastoral promova a cria-
ção de grupos de reflexão e oração que 
funcionarão durante os períodos fortes 
de Advento e Quaresma.

b) O Secretariado de Evangelização e 
Catequese dinamize e coordene a cate-
quese de adultos.

- Fazer uma avaliação intermédia para 
perceber que grupos arrancaram ou 
que dificuldades impedem o seu ar-
ranque.

- Na avaliação final, auscultar os mem-
bros que participaram nos grupos, 
recolher as suas opiniões em ordem 
a melhorar iniciativas similares no fu-
turo.



46                                  DIOCESE DE COIMBRA | ANO PASTORAL 2013/2014OBJECTIVOS ESTRATÉGIAS

III. Desenvolver nos cristãos o “sen-
tido de pertença” eclesial.

1. Consolidação das estruturas:

a) Constituição das Unidades Pastorais
b) Constituição dos Conselhos 
    Pastorais de Arciprestado
c) Constituição dos Conselhos 
    Pastorais de Unidade Pastoral.

2. Criação do 
    “Dia da Unidade Pastoral”.
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a) A Diocese crie as Unidades Pastorais.
b) A Diocese homologue os Conselhos 
Pastorais de Arciprestado. 
c) As Unidades Pastorais constituam os 
Conselhos Pastorais de Unidade Pasto-
ral.

a) A Unidade Pastoral organize uma 
celebração festiva, centrada na Eucari-
stia, com a presença de entidades da 
comunidade religiosa (confrarias, ir-
mandades, grupos paroquiais…) e civil 
(bombeiros, ranchos folclóricos, gru-
pos desportivos…).

b) A Unidade Pastoral promova outras 
celebrações, conforme a realidade lo-
cal.
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3. Circulação de informação.

4. Evidenciação dos elementos de 
“pertença” através das manifestações 
culturais.
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a) Os serviços de comunicação diocesa-
nos e locais difundam massivamente 
as frases que consignam a “missão” e 
a “visão”, e deem a conhecer os planos 
pastorais.

b)  O Serviço Diocesano de Informa-
ção constitua uma base de dados de 
contactos de pessoas e entidades que 
devem receber de modo direto e ime-
diato informação diocesana relevante e 
pública.

a) O Arciprestado promova uma ini-
ciativa de âmbito cultural, tendo como 
chave de organização/leitura a ideia de 
“pertença” à comunidade.
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5. Evidenciação dos elementos de 
“pertença” através das manifestações 
religiosas.

6. Aproximação às estruturas da comu-
nidade civil (de índole política, admin-
istrativa, social, económica, cultural, 
desportiva…).
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a) O Secretariado Diocesano de Coor-
denação Pastoral organize a peregrina-
ção diocesana a Fátima.

b) A Unidade Pastoral valorize pastoral-
mente uma tradição local de religiosi-
dade popular.

a) A Unidade Pastoral dê a conhecer à 
comunidade civil os planos pastorais 
da Diocese e do Arciprestado.

b) A Comunidade Cristã participe nas 
iniciativas da comunidade civil.

- O Conselho Pastoral do Arciprestado 
faça um relatório final sobre este ob-
jetivo, com particular relevância para 
aquilo que poderá ser melhorado em 
anos posteriores.
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5. Evidenciação dos elementos de 
“pertença” através das manifestações 
religiosas.

6. Aproximação às estruturas da comu-
nidade civil (de índole política, admin-
istrativa, social, económica, cultural, 
desportiva…).

IV. Fomentar a corresponsabilidade 
pastoral nas Unidades Pastorais

1. Constituição da Equipa Fraterna de 
Animação Pastoral nas Unidades Pasto-
rais, assumindo-se esta Equipa como o 
motor e trave-mestra de toda a dinâmi-
ca e animação pastoral.
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a) O Secretariado Diocesano de Coor-
denação Pastoral organize a peregrina-
ção diocesana a Fátima.

b) A Unidade Pastoral valorize pastoral-
mente uma tradição local de religiosi-
dade popular.

a) A Unidade Pastoral dê a conhecer à 
comunidade civil os planos pastorais 
da Diocese e do Arciprestado.

b) A Comunidade Cristã participe nas 
iniciativas da comunidade civil.

- O Conselho Pastoral do Arciprestado 
faça um relatório final sobre este ob-
jetivo, com particular relevância para 
aquilo que poderá ser melhorado em 
anos posteriores.

a) O pároco constitua a Equipa Frater-
na de Animação Pastoral a que perten-
cem pároco(s) diácono(s), religioso/a(s) 
e  leigos.

b) A equipa reúna-se regularmente para 
oração e discussão da vida pastoral da 
Unidade Pastoral.

- As Equipas Fraternas de Animação 
Pastoral avaliam regularmente o seu 
funcionamento.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
2013/2014

SETEMBRO

10  - Reunião do Secretariado de Coordenação Pastoral (09,30-17h30)
14-15 - Encontro Anual dos Convívios Fraternos - Fátima   
15  - XXIV Domingo do TC
15  - Assembleia Diocesana de Catequistas Coordenadores - Coimbra
17-18 - Jornadas de Pastoral – Seminário de Coimbra
21  - Abertura da Escola Diocesana de Música Sacra
22  - XXV Domingo do TC
22  -  Aniversário Natalício do Senhor Bispo
24  - Reunião Geral de Arciprestes (09,30-13,00 h)
24  - Reunião do Secretariado de Coordenação Pastoral (14,30-17,30 h)
25  - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
26-29 - Congresso Internacional de Catequese 
    e Peregrinação dos Catequistas a Roma
29  - XXVI Domingo do TC
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OUTUBRO

01   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h
04-06  - Jornadas Nacionais de Catequistas – Fátima
05   -  Abertura da Escola de Teologia e Ministérios
05   -  Início do Curso Básico de Teologia e do Curso de Animadores das 
                     Assembleias Dominicais sem Celebração da Eucaristia
06   - XXVII Domingo do TC 
06   -  Abertura Solene do Ano Pastoral – 15,30 h
06-13  - Semana Nacional da Educação Cristã
08   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral
12   - Conferência de formação de Animadores Alpha Jovens 
                     (a nível diocesano) 
13   - XXVIII Domingo do TC
18   - Reunião de Secretariados e Movimentos – 21,00 h
20   - XXIX Domingo do TC - Dia Mundial das Missões
21   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Portalegre
23   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
24-27  - Convívio Fraterno
26-27  - Curso de Iniciação de Catequistas - Coimbra
27   - XXX Domingo do TC
27   - Bênção do Caloiro – Sé Nova (19,00 h)
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NOVEMBRO
 
01   - Solenidade de Todos os Santos
02   - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
05   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h
09   - Missa de Sufrágio pelos Bispos da Diocese – Sé Nova – 11,00 h
09   - Forum Ecuménico Jovem
10   - Encontro para Animadores – Catequese de Adultos
10-17  - Semana dos Seminários
12   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral
14   - Vigília de Oração pelos Seminários
11-15  - Assembleia Plenária da CEP
16   - Conferência de formação Alpha Adultos
16   - Início do Curso para Ministros Extra. da Eucaristia e para Leitores
16   - XVIII Festival Diocesano da Canção da Região Sul
18   - Encontro de Padres Novos 
19-20  - Reunião do Conselho Presbiteral
24   -  Solenidade de Cristo Rei - Encerramento do Ano da Fé
24   - Assembleia Diocesana de ministros leigos com funções litúrgicas 
25   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Viseu
26   - Reunião dos Bispos da Província Eclesiástica de Braga
27   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
28   - Reunião Geral de Arciprestes
30   - Reunião do Conselho de Pastoral Diocesano
30   - Vigília de Oração Vida Nascente e bênção das grávidas, Sé Nova, 21h00
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DEZEMBRO

01   - I Domingo do Advento
01   - Ultreia de Encerramento do 50º Aniversário 
                     dos Cursos de Cristandade
03   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra – (10,00 – 13,00 h) 
06-08  -  Retiro Diocesano de Advento
08   - Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria
10   - Reunião Geral de Arciprestes
15   - III Domingo do Advento
15   - Ordenações na Sé – 16,00 h 
16   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Aveiro
17   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral
18   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
21   - Dez milhões de estrelas – um gesto pela paz: 
                     Praça da República, Coimbra
22   - IV Domingo do Advento
24   - Missa de Natal – Sé Nova - 23,00 h
25   -  Natal do Senhor – Sé Nova – 11,00 h
29   - Festa da Sagrada Família 
    - Dia da Família  
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JANEIRO

01   - Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus – Sé Nova – 11,00 h
    - Dia Mundial da Paz 
05   - Solenidade da Epifania do Senhor
07   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra - 9,30-13,00 h
12   - Festa do Batismo do Senhor
13   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Coimbra
14   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral
15   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
19   - II Domingo do TC
21-23  - Formação Permanente do Clero - Seminário de Coimbra
25     - Dia de Oração dos e pelos Catequistas (nas paróquias)
25-26  - Curso Geral I – Doutrina – Coimbra (SDEC)
25-26  - Curso Geral II – Catequética – Coimbra (SDEC)
26   - III Domingo do TC    
28   - Reunião Geral de Arciprestes
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FEVEREIRO

02   - Festa da Apresentação do Senhor 
02   - Dia dos Consagrados
02   - Bênção dos Bébés
04   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h 
09   - V Domingo do TC 
11   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral
13-16  - 126º Curso de Cristandade de Homens
16   - VI Domingo do TC 
17   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Guarda
19   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
20-23  - 109º Curso de Cristandade de Senhoras
23   - VII Domingo do TC 
24   - Encontro de Padres Novos  
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MARÇO

01-10  - Peregrinação Diocesana a Taizé 
02   - VIII Domingo do TC  
04   - Recoleção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h
05   - CINZAS – Abertura Solene da Quaresma – Sé Nova – 19,00 h 
07-09  - Retiro Diocesano de Quaresma
09   - I Domingo da Quaresma  
10-14  - Retiro do Clero – 1º Turno – Mem Soares
10-14  - Retiro da Conferência Episcopal  
12   - Via Sacra – Ensino Superior (21,30 h)
16   - II Domingo da Quaresma  
18-19  - Reunião do Conselho Presbiteral 
22   - Reunião do Conselho de Pastoral Diocesano (09,30 – 12,30 h)
23   - III Domingo da Quaresma 
23   - Dia Caritas – Dia da acção social
24   - Celebração do Perdão – Ensino Superior (21,30 h)
25   - Reunião Geral de Arciprestes 
25   - Reunião do Secretariado de Coordenação Pastoral (14,30h-17,30)
26   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano 
30   - IV Domingo da Quaresma
30   - Retiro Diocesano de Casais
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ABRIL

01   - Recoleção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h 
06   - V Domingo da Quaresma  
07   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Leiria
08   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral 
     (09,30-17h30)
08-11  - Encontro Nacional de Catequese - Lisboa  
13   - Domingo de Ramos – Sé Nova – 11,00 h
13   - Dia Diocesano da Juventude
17   - Quinta Feira Santa
    - Missa Crismal – 10,30 h 
    - Missa da Ceia do Senhor – 18,00 h
18   - Sexta Feira Santa
    - Oficio de Leituras e Laudes - 09,30 h
    - Celebração da Paixão – 18,00 h
19   - Sábado Santo
    - Oficio de Leituras e Laudes – 09,30 h
    - Vigília Pascal – 22,00 h
20   - Domingo da Ressurreição do Senhor – 11,00 h
24-27  - Convívio Fraterno
27   - II Domingo da Páscoa
28-30  - Assembleia Plenária da CEP
30   - Jornada de Formação Catequética para o Clero - Coimbra
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MAIO

01   - Assembleia Plenária da CEP
03-04  - Fátima Jovem
04   - III Domingo da Páscoa
04-11  - Semana de Oração pelas Vocações Consagradas 
06   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra – 10,00-13,00 h
06   -  Reunião do Secretariado de Coordenação Pastoral (09,30h-13,00)
07   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
08   - Vigilia de Oração pelas Vocações Consagradas
11   -  IV Domingo da Páscoa 
11   - Bênção da Grávidas – Sé Nova (11,00 h)
11   - Instituição / Renovação de Ministérios Laicais – Sé Nova - 16,00 h 
11-18  - Semana da Vida 
18   - V Domingo da Páscoa
18   - XIX Festa das Famílias 
19   - Reunião dos Bispos da Região Centro - Portalegre
20-21  - Reunião do Conselho Presbiteral
24   - Reunião do Conselho de Pastoral Diocesano
24   - Bênção das Pastas
25   - VI Domingo da Páscoa 
25   - Bênção das Pastas
27   - Reunião Geral de Arciprestes
28   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
31   - Encerramento de Atividades da Escola Diocesana de Música Sacra
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JUNHO

01   - Solenidade da Ascensão do Senhor
03   - Recolecção do Clero - Seminário de Coimbra - 10,00-13,00 h
03   - Reunião do Secretariado Diocesano de Coordenação Pastoral 
     (14,30-17h30)
07   - Vigília de Pentecostes 
     (com Movimentos e crismandos de Coimbra) – 21,30 h
08   - Solenidade do Pentecostes – Missas 11,00 h e 16,00 h
11   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
15    - Solenidade da SSma Trindade
    - Dia da Igreja Diocesana
16-18  - Jornadas Pastorais da CEP
20    -  Reunião de Secretariados e Movimentos (21,00h)
22   - Solenidade do SSmo Corpo e Sangue de Cristo – 16,00 h
24   - Solenidade do Nascimento de S. João Batista
24-26  - Encontro dos Bispos da Região Centro
27   - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
    - Assembleia Diocesana do Clero
28   - Imaculado Coração da Virgem Santa Maria 
28   - Peregrinação Diocesana a Fátima
29   - Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos
    - Ordenações na Sé – 16,00 h
30   - Retiro do Clero – 2º Turno - Fátima
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JULHO

01-04  - Retiro do Clero – 2º Turno - Fátima
06   - XIV Domingo do TC
07-09  - Encontro de Padres Novos    
10   - Aniversário da Entrada de D. Virgílio na Diocese
11   -  Reunião do Secretariado de Coordenação Pastoral (09,30-17h30)
12   - Encontro Geral de Associados do Movimento Espiritualidade 
     Sagrada Família
13   - XV Domingo do TC
15   - Reunião Geral de Arciprestes
16   - Reunião do Conselho Episcopal Diocesano
29-31  - Campo de Férias SDPJ

AGOSTO

01-04  - Campo de Férias SDPJ (cont.)
04-10  - Campo de Férias do MESF 
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“A Diocese de Coimbra é terra de missão.” 
(D. Virgílio Antunes, Carta Pastoral)

A partir do mapa do território diocesano, procurou-se uma imagem gráfica 
estilizada, onde surge, ao centro, um elemento representativo do título da Carta 
Pastoral do Senhor Bispo: “Comunidade de Discípulos para o anúncio do Evangelho”. 
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