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O que é a Diocese de Coimbra? 

Situada no centro de Portugal, a Diocese de Coimbra é uma das mais antigas 
dioceses portuguesas. 

A diocese, com sede primitiva em Conimbriga, uma das mais importantes cidades 
da Lusitânia, deve datar do final do século IV ou do princípio do V, sendo Lucêncio o seu 
primeiro bispo conhecido. Segundo o cronista Idácio, em 465 e 468, Conimbriga foi 
devastada pelos Suevos, que arrasaram as suas muralhas, construídas no século III, 
levando a uma destruição progressiva da cidade. Conimbriga não recuperou mais o 
esplendor de outrora. 

A privilegiada situação estratégica de Aeminium, cidade onde os reis visigodos 
cunharam moeda, rapidamente superou Conimbriga, da qual veio a receber o nome. Por 
volta de 580, a sede do bispado transfere-se definitivamente para Aeminium, sem que 
os bispos abdiquem do antigo título: “Conimbrensis ecclesiae episcopus”. 

Herdeira de uma história memorável na transmissão da fé cristã ao longo de 
séculos, a Diocese de Coimbra é a Igreja local a que pertencemos; uma comunidade de 
comunidades. 

Atualmente, a Diocese de Coimbra, com uma população a rondar os 545.000 
habitantes, estende-se por uma superfície de 5.300 Km2, compreendendo todo o distrito 
de Coimbra e alguns concelhos de outros distritos. Esta igreja local, com 267 paróquias, 
4 reitorias e 1 curato, está organizada em 10 arciprestados:  Alto Mondego, Baixo 
Mondego, Cantanhede, Chão de Couce, Coimbra Norte, Coimbra Sul, Coimbra Urbana, 
Figueira da Foz, Nordeste e Pombal. 

No Domingo da Santíssima Trindade, a Igreja de Coimbra, celebra o “Dia da Igreja 
Diocesana”, como expressão visível de comunhão das muitas comunidades entre si, em 
torno do Senhor Jesus, como povo de Deus, Corpo Místico de Cristo, e com o seu Bispo, o 
pastor a quem este povo foi confiado. 

 
 

A razão de celebrar o Dia da Igreja Diocesana segundo o Bispo de Coimbra 

“A Igreja e, concretamente, a Igreja Diocesana a que pertencemos, exprime de forma 
concreta a comunhão com Deus Santíssima Trindade, que é, ao mesmo tempo, comunhão com 
os irmãos na mesma fé e no mesmo povo. Enquanto batizados tivemos acesso a essa comunhão 
com Deus e com os irmãos. Somos porção do Povo de Deus que caminha nesta Diocese de 
Coimbra, diversificada nos dons e nas vocações, mas unidos na mesma fé e na mesma missão. 

Este Dia da Igreja Diocesana, que celebramos na Solenidade da Santíssima Trindade, 
pretende ajudar-nos a aprofundar esta consciência de sermos Assembleia Santa unida 
pelos laços da comunhão humana e divina. 

Somos convidados a acreditar na comunhão sacramental, fruto do batismo que 
recebemos, mas somos igualmente convidados a progredir numa efetiva comunhão de 
princípios, de objetivos e de ação pastoral, em ordem à realização da vocação comum.” 

(D. Virgílio Antunes 27/05/2018) 
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A Igreja de Jesus Cristo tem uma finalidade salvífica. 

Assim como a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, está toda ela voltada para a 
salvação da humanidade, assim também a Igreja de Cristo só se justifica enquanto está ao 
serviço desta salvação, ao longo da história humana. 

Toda a vida de Jesus, com a Sua paixão, morte e ressurreição, está ao serviço do Reino 
de Deus. Do mesmo modo, tudo o que constitui a Igreja alcança a sua razão de ser e o seu 
sentido na medida em que leva a mensagem evangélica e a práxis cristã, a toda a pessoa. 

A Igreja é deste modo uma realidade não voltada para si mesma, mas para a 
humanidade, na qual deve ser «sal», «luz» e «fermento». 

 

Fazer a leitura do texto de Mateus 5, 13-16 

 
A própria natureza da Igreja fundamenta a necessidade de a Igreja sofrer mudanças, na 

sua dimensão institucional, e apresentar configurações diversas, ao longo da sua história. 

A conversão pastoral – desafio do Papa Francisco – não é mais do que adaptar toda a 
estrutura eclesial a um melhor desempenho da missão salvífica que lhe dá identidade. 

Aliás, encontra-se aqui o critério seguro para abolir todas as estruturas e costumes que, 
com o tempo, possam revelar-se como obstáculos a esta missão, sobretudo as que não estão 
direcionadas às exigências salvíficas, por padecerem de autorreferencialidade, de vontade de 
poder, de comodismo e de vaidade humana. 

Convém realçar que este critério salvífico é decisivo para distinguir, em todas as situações, 
o que na Igreja se deve à Revelação e é imutável e o que não passa de mera construção humana, 
podendo assim ser transformado ou adequado a cada tempo e a cada realidade. 

Esta perspetiva traz consigo um desafio para a pastoral, a catequese, o compromisso 
pessoal cristão, enfim, para a Igreja. Com efeito “a religiosidade tem de se regenerar de 
novo neste grande contexto e assim encontrar novas formas de expressão e de 
compreensão. O homem de hoje já não compreende mais que o sangue de Cristo na 
cruz é expiação pelos seus pecados (...); trata-se de fórmulas que se há de traduzir e 
captar de novo” (Bento XVI, Luz do Mundo, pp. 145) 

A Igreja é sacramento da salvação. É pelas verdades que proclama, pelos preceitos éticos 
que propõe, pelos sacramentos que administra; mas também pelo testemunho de vida dos 
seus membros, pelos valores cristãos presentes na comunidade, especialmente o amor 
fraterno, pelas relações humanas vividas na caridade. 

 

A caridade, o amor fraterno, pelo qual vemos em cada ser humano um irmão, é sem 
dúvida o testemunho mais autêntico e luminoso da fé: “Nisto conhecerão todos que sois os meus 
discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13, 35). Quando uma pessoa sabe ser amada de 
verdade, sem reservas, vislumbra o Amor de quem “nos amou primeiro” (1Jo 4, 19), um Amor 
que não é deste mundo, porque passa por cima de tantas coisas – erros, antipatias, timidez, 
desconhecimento – que no mundo levam às pessoas a se ignorarem ou desprezarem.  

“O órgão com o qual o homem pode ver a Deus é o coração: o simples 
entendimento não basta.” 

(Joseph Ratzinger, Jesus de Nazaré I, pp. 93) 

A caridade, que fala ao coração, torna Deus visível, e por outro lado, a falta de caridade 
apaga a Sua presença no mundo, e o evangelizador perde legitimidade, torna-se um falso 
profeta (cf. Mt 7, 15). No entanto, a autenticidade que se espera hoje de um cristão não se 
limita ao testemunho da caridade: refere-se também, de forma significativa, ao modo 
pessoal e natural com que fala de Deus, não se resumindo a transmitir só noções teológicas 
ou doutrinais mas a falar da sua experiência, a de alguém que vive com Ele e d’Ele. 
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Deste modo podemos afirmar que a Igreja muda (e deve mudar), na sua 
configuração histórica, apenas para permanecer fiel à sua identidade de mediação 
salvífica. Perder de vista este imperativo significa absolutizar o relativo, eternizar o 
histórico, fixar o provisório, impedir o surgimento de novas formas pastoral e estruturas 
eclesiais condizentes com a realidade histórica que vivemos.  
 

“O Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma 
reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo: «Toda a renovação da 
Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. (…) A Igreja 
peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, 
a Igreja necessita perpetuamente desta reforma». 

Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo 
evangelizador; de igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as 
anima, sustenta e avalia. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem «fidelidade da 
Igreja à própria vocação», toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo.” 
(EG 26) 

 
A Igreja, sendo universal, é também Igreja Local ou Igreja particular 

Ao afirmar-se que a Igreja é o Povo de Deus, o Corpo de Cristo, o Templo do Espírito 
Santo, a Comunhão de todos os seus membros, com Deus e entre si, fazemo-lo a partir 
de uma perspetiva divina, isto é, a partir de Deus. 

Estas afirmações têm a sua fonte no testemunho do Novo Testamento, na própria 
Revelação de Deus e, também, na realidade teologal vivida e experimentada pelos 
primeiros cristãos. Na verdade, jamais pode ser esquecido que a Igreja existe por pura 
iniciativa de Deus, primeira, gratuita, fundante. Jamais uma interpretação da Igreja que 
prescinda da fé conseguirá determinar corretamente a sua identidade.  

O Decreto do Concílio Vaticano II Christus Dominus (n. 11) define assim a Igreja 
Local: “Diocese é a porção do Povo de Deus confiada a um Bispo para que a pastoreie em 
cooperação com o presbitério. Assim esta porção, aderindo ao seu pastor e por ele 
congregada no Espírito Santo mediante o Evangelho e a Eucaristia, constitui uma Igreja 
Particular. Nela verdadeiramente reside e opera a Una, Santa, Católica e Apostólica Igreja 
de Cristo”. 

 

Os elementos essenciais da Igreja Local.  

Desde logo, a Igreja é congregada pelo Pai (que tem a iniciativa de chamá-la à 
existência); 

por meio de Jesus Cristo (cuja vida, palavras e ações revelam o gesto salvífico de 
Deus, atraindo a humanidade a viver n’Ele, por Ele e com Ele); 

no Espírito Santo (a saber: inspirados, capacitados e fortalecidos pelo mesmo 
Espírito presente e atuante na pessoa de Jesus Cristo). 

A eucaristia é a expressão sacramental desta mesma comunhão. 

Outro elemento essencial da Igreja Local é a proclamação do Evangelho. A Igreja 
constitui-se pela adesão dos que ouvem a Palavra e a acolhem na fé. Esta proclamação do 
Evangelho, por parte da Igreja, é vista no sentido amplo, pois consiste em transmitir também 
a sua “doutrina, vida e culto”, ou mais concretamente, “tudo o que ela é e tudo o que crê”.  

A Igreja Local é presidida pelo bispo. Embora toda ela seja ministerial, apostólica e 
missionária, o bispo tem a “presidência” da mesma, coadjuvado pelo seu presbitério e 
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em comunhão com as restantes Igrejas. Sendo assim, é ele o responsável primeiro pela 
santificação, governo e ensino na Igreja Local. O seu carisma é o de “supervisionar”, na 
caridade, os demais carismas da comunidade. Deste modo, o facto da Igreja, em si, ser 
uma comunidade hierárquica ou com diversidade de membros, não exclui a participação 
de todos, na sua finalidade salvífica. 

A ação e força do Espírito na Igreja Local manifesta-se no acolhimento de Jesus 
Cristo, através da pregação da Palavra, a formação da comunidade, a celebração 
eucarística, a práxis efetiva da caridade. O Espírito Santo, em suma, gera a comunhão da 
Igreja. Neste sentido, pode afirmar-se que todo cristão, ou todo membro da Igreja, é sem 
mais “carismático”. A fé comporta, necessariamente, uma dimensão mística, que subjaz 
à constituição da própria Igreja; daí ser contada entre os carismas. Portanto, enquanto 
comunidade dos que creem, a Igreja é fundamentalmente carismática. 

Toda a ação do Espírito Santo leva os cristãos a viver para Cristo:  possibilita a 
adesão a Cristo na fé, comunica-lhes a atitude filial de Cristo, fá-los viver o amor fraterno. 
Deste modo a obra salvífica de Deus realiza-se pela dupla missão do Filho e do Espírito. 
Esta verdade vale também para a Igreja. Jesus Cristo é o fundador histórico-visível da 
Igreja, o Espírito Santo é a vida que a anima. Assim ela está vinculada tanto à encarnação 
do Verbo como ao Pentecostes. Diremos, pois, que o Espírito Santo é coinstituente da 
Igreja. Mediante a Sua ação, os apóstolos iniciam a atividade missionária, elegem Matias 
para o grupo dos doze e determinam aspetos institucionais exigidos pelas situações 
concretas. Pode-se assim afirmar que o Espírito Santo não vem somente animar uma 
instituição já totalmente determinada nas suas estruturas ou nos grupos nela presentes. 
Mas a Sua presença atuante vai despertando novas espiritualidades, novas formas de 
pastoral, novas estruturas para que, renovada, a Igreja possa melhor responder aos 
desafios postos à sua missão salvífica. 

 

“Sem o Espírito Santo: 
Deus é um ser distante, 
Cristo é um personagem do passado, 
o Evangelho é letra morta, 
a Igreja é uma simples organização, 
a autoridade é dominação, 
a missão é propaganda, 
o culto é evocação, 
o agir cristão é uma moral de escravos. 
Mas, com o Espírito Santo e no Espírito Santo: 
o Universo é elevado e clama pelo Reino de Deus 
a presença do Cristo Ressuscitado é reconhecida, 
o Evangelho é vida e poder, 
Igreja significa comunhão trinitária, 
a autoridade é um serviço libertador, 
a missão um Pentecostes, 
a Liturgia é memorial e antecipação do mistério, 
o agir humano é divinizado. 

 
(Inácio IV Hazim de Constantinopla (1920-2012),  

Patriarca de Antioquia e todo o Oriente e primaz da Igreja de Antioquia a partir de 1979) 
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Deste modo, a Igreja é pneumatológica e missionária. Enquanto a Igreja é 
constituída por homens e mulheres animados pelo mesmo Espírito Santo, todos nela são 
sujeitos. São pessoas conscientes e responsáveis, na sua fé e no seu proceder, vivem as 
suas histórias próprias, são dotadas de carismas e de dons pessoais que contribuem para 
a comunidade e para a construção e configuração concretas da Igreja. Portanto, não são 
membros passivos da comunidade, mas transmitem – traditio – às outras gerações, uma 
realidade viva, a saber: a salvação de Jesus Cristo experimentada nas suas próprias vidas 
– testemunho. 

O Concílio Vaticano II considera toda a Igreja ministerial e afirma que “todo leigo, 
em virtude dos próprios dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e 
instrumento vivo da própria missão da Igreja”. Daí também a necessidade de reconhecer 
que estes ministérios são necessários à construção da comunidade eclesial e que “devem 
ser por todos diligentemente fomentados e cultivados”. 

 

Fazer a leitura do texto de Primeira Carta aos Coríntios 12 
 

Se o sentido último da Igreja consiste na missão de levar à humanidade a salvação 
de Jesus Cristo e se esta mesma Igreja é constituída por uma comunidade de seguidores 
de Cristo, então deve a comunidade eclesial ser toda ela missionária. É todo o Povo de 
Deus que é chamado a testemunhar e a celebrar os valores evangélicos, na liturgia e na 
caridade vivida, na proclamação da Palavra e no serviço aos outros. A afirmação conciliar 
do “sacerdócio comum dos fiéis” implica uma outra conceção de sacerdócio, diversa 
daquela do Antigo Testamento. Jesus Cristo foi o sacerdote da Nova Aliança, pela oblação 
da Sua própria vida, no sacrifício da Cruz. Nesta nova visão, toda a comunidade cristã é 
sacerdotal (cf. 1Pd 2, 9; Ap 1, 6) e o verdadeiro culto consiste na oferta da própria vida a 
Deus (cf. Rm 12, 1s) e no serviço da caridade ao próximo. 

O fundamental na comunidade cristã é a fé vivida e celebrada no batismo e na 
eucaristia. Mas, também, todos são “irmãos em Cristo”, todos constituem a comunidade, 
todos são responsáveis, todos são ativos na propagação do Reino, todos devem 
participar, a seu modo, das orientações e das decisões da Igreja. 

 

Esta Igreja Local é uma comunidade humana concreta. 

O gesto salvífico de Deus em favor da humanidade pressupõe, para se realizar, o 
acolhimento na fé por parte do ser humano. Sem a fé, embora possibilitada pelo próprio 
Deus (Espírito Santo), não haveria Revelação e nem se reconheceria Jesus Cristo, como 
Filho de Deus e Salvador da humanidade. Logo, a fé pertence ao próprio conteúdo do que 
expressamos como Palavra de Deus. Do mesmo modo, dada a importância da 
comunidade eclesial para a fé do cristão, como se viu anteriormente, pode-se igualmente 
afirmar que a Revelação pressupõe a Igreja enquanto a comunidade dos que creem.  

Mas esta comunidade eclesial vive num contexto sociocultural determinado, com a 
sua linguagem, as suas expectativas, os seus problemas, os seus valores, e é 
necessariamente no seu interior que será captada e acolhida a oferta salvífica de Deus. 
A Palavra de Deus não cai num vazio antropológico, num ser humano abstrato ou numa 
sociedade indeterminada. Ela, sendo sempre a mesma, só é alcançada na mediação 
histórica na qual se faz presente. A fé da comunidade, da qual participa a fé do indivíduo, 
tende naturalmente a expressar-se e a transmitir-se para outros, por meio de doutrinas, 
de ritos e práticas, de organizações sociais, de funções e papéis, que significam a 
institucionalização dessa experiência salvífica primeira. Este processo está ao serviço do 
encontro salvífico do ser humano com Deus, como mediação que o facilite e o promova.  
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Cântico: 

Senhor, Tu amas o mundo, 
Senhor, Tu amas os homens! (bis) 

Amas o mundo inteiro, e tudo o que nele vive, 
Amas cada homem, 
como se apenas ele existisse em toda a terra. 

Seja forte ou fraco, mais novo ou mais velho, 
Seja branco ou negro, 
amas, Senhor, com o mesmo amor todos os homens. 

De tal modo nos amas que nos deste Teu Filho, 
Para ser o Caminho 
que nos conduz à salvação pelo amor. 

Feitos à Tua imagem, com poder e vontade, 
construímos o mundo 
com a certeza do Teu amor que está em nós. 

És o Libertador, tens Palavra de Vida 
Fazes de nós um povo 
para levar a salvação a toda a terra. 

 
Uma comunidade humana só é tal e distinta de outros grupos humanos quando 

apresenta quatro componentes estreitamente relacionados entre si e que devem ser 
comuns a todos os seus membros: 

Primeiramente uma experiência partilhada por todos, o que implica situações 
existenciais determinadas com os seus respetivos desafios, atingindo a todos e 
manifestando assim uma história comum. 

Em seguida, os seus membros devem chegar a compreensões da realidade também 
comuns, que possibilitem avaliações comuns.  

E, finalmente, requer-se decisões comuns, tendo em conta valores comuns para que 
esta comunidade se torne efetiva. Deste modo, uma comunidade nasce ou morre na 
medida em que experimente, compreenda, avalie e decida, em comunhão. 

Enquanto comunidade humana, ela é, constitutivamente, uma comunidade de 
sentido e de valor, pois compreende-se e constitui-se sempre no interior de uma 
linguagem recebida, de um horizonte cultural transmitido, de uma interpretação 
determinada dos acontecimentos. Só assim é capaz de compreender a realidade e de 
estabelecer a sua escala de valores.  

O acontecimento Jesus Cristo (as Suas ações, as Suas palavras, a Sua morte e a Sua 
ressurreição) representa a dimensão transcendente da comunidade eclesial, agregando 
e vivificando os seus membros. Ele abre para a humanidade um novo quadro 
interpretativo da realidade que possibilitará experiências comuns, compreensões 
comuns, avaliações comuns e compromissos comuns, constituindo assim a Igreja. Trata-
se de uma comunidade com identidade própria, a saber: a realização histórica e social 
do modo de vida inaugurado por Jesus Cristo, manifestando a salvação oferecida, em 
Cristo e interpelando os outros a viverem o desígnio de Deus para a humanidade. Nela 
estão presentes não só a pessoa de Jesus Cristo, mas também as Escrituras, a Tradição, 
os dogmas, a liturgia, os santos, etc. Tenha-se em conta, ainda, que todo este património 
que garante a identidade da Igreja deve ser recebido e apropriado por cada geração, 
dentro do seu contexto sociocultural respetivo e dotado de uma linguagem própria. Só 
assim a mensagem salvífica pode ser captada e vivida por uma geração de cristãos, só 
assim ela pode ganhar vida e penetrar a realidade humana.  
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Recebemos o património salvífico das gerações anteriores, património este 
naturalmente moldado conforme as situações existenciais e os contextos socioculturais 
dessas gerações. Como a sociedade se transforma, pode acontecer que toda esta riqueza de 
fé, pouco diga às pessoas de hoje, por experimentarem outros desafios, outras linguagens, 
outras organizações sociais que impedem que esta riqueza seja real e concretamente vivida 
por eles. Haverá uma crise na comunidade eclesial (como, aliás, em outros grupos sociais: 
família, escola, mundo político, etc.) sempre que as experiências, as compreensões, as 
avaliações e os compromissos comuns dos membros da comunidade não se encontrem na 
instituição concreta que lhes foi legada. As suas expressões e práticas, formulações 
doutrinais e morais, dinamismos e estruturas não se adequam mais à realidade vivida pelos 
membros da comunidade, que lhes apresenta novos desafios, novos contextos, novas 
mentalidades, que exigem nova configuração local. 

Portanto, a razão decisiva para uma configuração eclesial adequada ao seu 
respetivo contexto sociocultural é também a própria finalidade salvífica da Igreja. Esta 
adequada configuração é tarefa da Igreja Local, de todos os batizados, bispo e fiéis, 
conforme recomendam, tanto o Concílio Vaticano II, quanto o magistério pontifício que 
se lhe seguiu. Ela é também fruto da ação do Espírito Santo ao inspirar novos modos de 
viver o seguimento de Cristo, novas estruturas adequadas à vivência cristã da 
comunidade, novas dimensões da fé. Fonte dos carismas, Ele não só é princípio de 
unidade, mas também de diversidade.  

A Igreja Local deve assumir as características próprias de cada povo ou região, 
oferecendo às demais Igrejas os seus dons em vista a uma maior plenitude (cf. LG 13). 
Para isso deverá inserir-se no contexto sociocultural onde se encontra (cf. AG 10), 
aproveitando a sabedoria, as artes e as instituições dos povos para expressar a glória do 
Criador (cf. AG 22). A catolicidade da Igreja Universal não é apenas geográfica, mas 
qualitativa, ao respeitar as diversidades locais. 

Celebrar o dia da Igreja Diocesana é a oportunidade de todos nós assumirmos, 
como batizados, este ser e fazer Igreja, o sinal salvífico de Jesus Cristo, para a 
humanidade de hoje, no tempo atual. 

 
Celebrar o Dia da Igreja diocesana como experiência de oração 

“Com efeito, a oração é o lugar por excelência da gratuidade, da tensão para o invisível, 
o inesperado e o inefável. Por isso, a experiência da oração é para todos um desafio, uma 
“graça” a invocar, um dom d’Aquele ao qual nos dirigimos. 

Na oração, em cada época da História, o homem considera-se a si mesmo e a sua situação 
diante de Deus, a partir de Deus e em vista de Deus, e experimenta que é criatura carente de 
ajuda, incapaz de alcançar sozinho o cumprimento da própria existência e da própria 
esperança. O filósofo Ludwig Wittgenstein recordava que «rezar significa sentir que o sentido 
do mundo está fora do mundo». 

Na dinâmica desta relação com quem dá sentido à existência, com Deus, a oração tem 
uma das suas expressões típicas no gesto de se pôr de joelhos. É um gesto que contém em si 
uma ambivalência radical: com efeito, posso ser obrigado a pôr-me de joelhos, condição de 
indigência e de escravidão, mas posso também inclinar-me espontaneamente, declarando o 
meu limite e, portanto, o facto de que tenho necessidade de Outro. A Ele declaro que sou frágil, 
necessitado, “pecador”. Na experiência da oração, a criatura humana exprime toda a 
consciência de si, tudo o que consegue captar da própria existência e, ao mesmo tempo, dirige 
-se inteiramente para o Ser diante do qual se encontra, orienta a própria alma para aquele 
mistério do qual espera o cumprimento dos desejos mais profundos e a ajuda para superar a 
indigência da própria vida. Neste olhar para o Outro, neste dirigir -se “para além” está a 
essência da oração, como experiência de uma realidade que supera o sensível e o contingente.” 

(Bento XVI, A Oração) 


