
CATEQUESE  
PARA O CRISMA DE 
JOVENS E ADULTOS 
 

Entre as várias propostas de 
catequese queremos destacar, 
este ano, uma nova “caminhada 
de preparação para o crisma”.  

Esta caminhada poderá, tam-
bém, acolher jovens e adultos 
que ainda não receberam o 

batismo.  

Será um tempo muito especial 
no qual os participantes serão 
acompanhados, numa dinâmica 
catecumenal, a completar e 
celebrar os sacramentos da 
iniciação cristã. 

Os encontros terão um ritmo 
semanal e decorrerão das 21 
às 22h30. O dia da semana 
ainda não está fixado porque 
será decidido em conjunto 

com os participantes. 

Os encontros começarão na 
primeira semana de Novembro. 

A gratidão abre o caminho à salvação 

Vida da comunidade 

Domingo 
9 de outubro 

28º Tempo 
Comum / C 

 

Missa com abertura da catequese: 
10h00: na Cova do Ouro; 12h00: no 
Dianteiro,  
13h00: Celebração do Batismo.  
15h00: Seminário Maior, Encontro de 
animadores de catequese de adultos. 

Quarta 

12 de outubro 

Às 21h00, na Quinta da Maia: Oração 
do Terço e Procissão. 

Quinta 
13 de outubro  

15h30 às 18h15: Adoração do Santíssi-
mo, na igreja de Santo António. Oração 
pelas missões. 

Sexta 
14 de outubro 

 

21h00: Preparação de batismos 

 

Sábado 
15 de outubro 

- 8h às 19h00: Irmandade de Celas, 

peregrinação ao Mosteiro de Arouca.   

- Às 16:00, no Mosteiro de Celas : Mis-

sa “jovem”  para  catequese, jovens e 

escuteiros.  

- A Região de Coimbra do CNE celebra 

neste dia os 90 anos de presença na 

Diocese. Às 17h00, na Sé Nova, o Bis-

po preside a uma solene Eucaristia.  

Domingo 
16 de outubro 

29ºTempo 
Comum / C 

13h00: Celebração de batismos 

 

 Ser livre 
é gastar a 
maior  
quantidade  
de tempo 
da nossa vida 
com aquilo 
que gostamos 
de fazer. 
 
(José Mujica) 

INSCRIÇÕES 
  

Durante o mês Outubro 
 

Cartório da Igreja : 239711992 
 

Casa dos freis: 239713938.   

PICA-PAU 

 

“Senhor,  

não permitas que 

nos esqueçamos 

da tua  

generosidade. 

Liberta-nos  

da ingratidão pró-

pria de quem 

acha que tudo lhe 

é devido,  

e abre-nos  

à alegria de rece-

ber  e de partilhar 

os teus dons! 

 

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

Tel 239 711 992 | 239 713 938 

santoantonioolivais@gmail.com 
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PRÉMIO NOBEL PELA PAZ 

Senhor, louvarei  o teu nome, pela tua bondade e pela tua fidelidade (Salmo 138) 

O Prémio Nobel pela Paz 2016 foi atribuído ao Presidente 
da Colômbia Juan Manuel Santos, pelos seus esforços no 
processo de paz com as Forças revolucionárias colombia-
nas (Farc). 

Podemos mesmo afirmar que, desta vez, o prémio Nobel 
foi atribuído com um significado bem preciso: um empur-
rão em favor da paz. Sabemos que a paz  é uma realida-
de frágil e corre muitos perigos. Por isso, é necessário 
multiplicar os esforços para que sejam confiantes e cons-
tantes. O mérito maior do Presidente Juan Manuel Santos 
foi o de nunca ter abandonado o caminho do diálogo, ao 
ponto de resistir diante das contínuas provocações, que 
lhe eram dirigidas especialmente do seu próprio partido. 

Este prémio representa um desafio para um país 
(Colômbia) que, desta forma, fecha um capítulo de san-
gue que dura há 52 anos e custou cerca de 260.000 víti-
mas, na maioria civis. O desafio consiste em caminhar 
juntos na justiça e na solidariedade, em vista de uma 
estabilidade política e social, na liberdade e na seguran-
ça. 

Neste processo de paz, a Igreja teve um papel importante 
de mediação, graças à sua inserção no meio das popula-
ções e graças à sua postura de contribuir a toda a custa 
para que este processo não parasse. 

A atribuição meritória deste prémio, que se deu na mes-
ma altura em que foi eleito o novo Secretário Geral da 
ONU, António Guterres, é de bom auspício para um mun-
do que precisava de sinais positivos de diálogo, de solida-
riedade e de paz. Bendito seja Deus! 



Palavra do Senhor 
28º domingo do tempo comum / C 

2Rs 5, 14-17  Sal. 97 (98) 

2 Tm 2, 8-13  Lc 17, 11-19 

 

Oração 
do Domingo 

Senhor: 

Apesar dos nossos erros e fragi-

lidades, continuamos a julgar 

severamente o nosso próximo. 

Não somos capazes de viver 

conforme a tua Palavra e, mui-

tas vezes, nos envergonhamos 

de afirmar-nos como teus discí-

pulos. 

Mesmo assim, não podemos 

esquecer os teus benefícios e 

por isso viemos participar na 

santa assembleia para te dar 

graças. 

Senhor Jesus, tu és o maior 

dom que Deus Pai nos podia 

conceder: em ti, Ele nos revelou 

o seu amor extraordinário e sem 

medida, ofereceu a sua própria 

vida e abriu para nós o caminho 

da esperança.  

Obrigado, Senhor! 

A liturgia deste domingo mostra-nos, com exemplos 

concretos, como Deus tem um projeto de salvação 

para oferecer a todos os homens, sem exceção; 

reconhecer o dom de Deus, acolhê-lo com amor e 

gratidão, é a condição para vencer a alienação, o 

sofrimento, o afastamento de Deus e dos irmãos e 

chegar à vida plena.  

A primeira leitura apresenta-nos a história de um 

leproso (o sírio Naamã). O episódio revela que só 

Deus oferece ao homem a vida e a salvação, sem 

limites nem exceções; ao homem resta acolher o 

dom de Deus, reconhecê-lo como o único salvador 

e manifestar-Lhe gratidão.  

O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos 

que se encontram com Jesus e que através de 

Jesus descobrem a misericórdia e o amor de Deus. 

Eles representam toda a humanidade, envolvida 

pela miséria e pelo sofrimento, sobre quem Deus 

derrama a sua bondade, o seu amor, a sua salva-

ção. Também aqui se chama a atenção para a res-

posta do homem ao dom de Deus: todos os que 

experimentam a salvação que Deus oferece devem 

reconhecer o dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a 

sua gratidão. 

A segunda leitura define a existência cristã como 

identificação com Cristo. Quem acolhe o dom de 

Deus torna-se discípulo: identifica-se com Cristo, 

vive no amor e na entrega aos irmãos e chega à 

vida nova da ressurreição. (dehonianos.org) 

OUTUBRO 
MÊS MISSIONÁRIO 

 

O Mês Missionário tem a sua origem 
no Dia Mundial das Missões 
(penúltimo domingo do mês de outu-
bro). A data foi instituída pelo papa 
Pio XI em 1926, como um Dia de ora-
ção e ofertas em favor da evangeliza-
ção dos povos.  O objetivo é incenti-
var, nas Igrejas locais, a cooperação 
missionária, pois toda a comunidade 
tem o dever de participar ativamente 
na missão universal.  

A Mensagem do Papa Francisco: 
«Igreja missionária, testemunha de 
misericórdia» 

“Neste Dia, todos somos convidados 
a «sair», como discípulos missioná-
rios, pondo cada um a render os seus 
talentos, a sua criatividade, a sua 
sabedoria e experiência para levar a 
mensagem da ternura e compaixão 
de Deus à família humana inteira. Em 
virtude do mandato missionário, a 
Igreja tem a missão de anunciar a 
misericórdia de Deus, coração pul-
sante do Evangelho”.  

Visita do Papa Francisco 
às terras da Itália atingidas  
pelo terramoto 

No dia de S. Francisco, 4 de outubro, o Papa 
Francisco visitou as terra atingidas pelo terra-
moto no Centro da Itália. Foi uma visita sim-
ples e fora do aparato oficial. 

O Papa ficou muito sensibilizado pelo desas-
tre, e quis rezar, em silêncio e por longo tem-
po, na zona interditada. Ele procurou, depois, 
o contacto direto com as pessoas feridas no 
corpo e no espírito e quis comunicar-lhes a 
sua proximidade e a sua oração. 

Em particular, quis encontrar as crianças que 
estavam na escola, às quais ofereceu um 
pequeno terço. 

As pessoas entenderam o significado da visita 
singela do Papa Francisco, e afirmaram mes-
mo que viram nele a presença do Senhor que 
não abandona o seu povo, mas carrega sobre 
si o sofrimento de toda a humanidade e nos 
diz: “Coragem, vai para frente, pois Eu estou 
contigo”. 

Semana Nacional da Educação Cristã:  
21 a 30 de outubro de 2016 

A Conferência Episcopal Portuguesa fez sair uma 
Nota Pastoral para esta Semana, cujo título é: 
Educar - propor o caminho para uma vida plena. 
A educação integral é essencial para promover o 
desenvolvimento harmonioso das pessoas e para 
alicerçar a justiça, a paz e o bem-estar da socieda-
de. Portanto, é pela educação que podemos pre-
parar um futuro com esperança. 


