
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. 

“Quando voltar o Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?” (Lc 18,8) 

Vida da comunidade 

Domingo 
16 de outubro 

29º Tempo 
Comum / C 

 

13h00: Celebração do Batismo.  
. 

Quinta 
20 de outubro  

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

Sexta 
21 de outubro 

 

21h00: na Rocha Nova, início do 3º ano 

da Catequese de Adultos. 

 

Sábado 
22 de outubro 

- Às 16h00, no Seminário dos Dehonia-

nos, início do TAU-DAY - Oração 

noturna e peregrinação até à igreja de 

Santo António. 

- Em Santo António, catequese com 

horário normal, de manhã e de tarde. 

Domingo 
23 de outubro 

30ºTempo 
Comum / C 

Dia Mundial das Missões 
13h00: Celebração de batismos 
Conclusão do Tau-Day no mosteiro de 
Celas. 

 

 “Ide às saídas 
dos caminhos 
e convidai 
todos quantos 
encontrar-
des… (Mt 22,9) 
 
Sobretudo, 
acompanhai 
quem ficou 

encostado à berma do caminho.  
Em qualquer  lugar para onde fordes, não 
levantai muros nem fronteiras, mas praças e 
hospitais de campo!  
(Papa Francisco) 

INSCRIÇÕES 
  

Durante o mês Outubro 
 

Cartório da Igreja : 239711992 
 

Casa dos freis: 239713938.   

PICA-PAU 

 

“Na altura em 

que o poder 

do Amor 

superará o 

amor pelo 

poder, então o 

mundo poderá 

descobrir  

a paz. 

(Jimi Hendrix) 

 

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

Tel 239 711 992 | 239 713 938 

santoantonioolivais@gmail.com 
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O TRABALHO SACERDOTAL 

A Palavra de Deus pode discernir os pensamentos e intenções do coração (Hb 4, 12) 

A greve dos taxistas conseguiu complicar a vida a muita gente, 
sobretudo em Lisboa, e a acender os ânimos em torno de um 
problema não apenas económico, mas que envolve muitos outros 
aspetos.   

O verdadeiro diálogo acontece quando são colocados sobre a 
mesa todos os aspetos, inclusive os mais profundos e espirituais. 
Sim, porque o homem “não vive só de pão, mas de toda a Pala-
vra que sai da boca de Deus” ou do coração de cada homem, no 
qual Deus lançou a sua semente de amor. 

Quando se deu a greve dos taxistas, lembrei-me de um trecho de 
homilia do bispo D. Óscar Romero, pronunciada em novembro de 
1977, e que se referia, também, aos taxistas. Vale a pena recor-
dar esta passagem: 

“Que maravilha haverá um dia quando cada batizado  compreen-
derá que a sua profissão, emprego ou trabalho, é um trabalho 
sacerdotal; quer dizer, assim como eu celebro a missa no altar, 
cada carpinteiro celebra a sua missa na sua carpintaria; cada 
profissional, cada médico com o seu bisturi, a mulher no merca-
do, no seu lugar de trabalho… estão todos exercendo uma função 
sacerdotal. Os taxistas que agora estão neste momento a escutar 
no rádio esta mensagem: você, querido motorista, você que está 
a conduzir o táxi, você é um sacerdote, se trabalhar com dignida-
de, consagrando a Deus o seu táxi, levando uma mensagem de 
paz e amor aos clientes que transporta com o seu carro”.  

A Missa, que os cristãos celebram, não é simplesmente um rito a 
cumprir ou um mandamento que Jesus nos deixou para perpetuar 
a sua memória; mas é uma ação que faz parte integrante da nos-
sa própria identidade cristã, recebida no batismo, que nos marcou 
como um povo de “sacerdotes, profetas e reis”. É no encontro 
com Cristo, Palavra e Pão, que cada cristão encontra a força e a 
luz para continuar a celebrar a comunhão e a unidade com todos 
os homens, nossos irmãos. As relações, portanto, que somos 
chamados a estabelecer com todos os nossos irmãos devem ser 
pautadas com os critérios de justiça e de verdade que Cristo 
anunciou e testemunhou com a sua vida. 
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Palavra do Senhor 
29º domingo do tempo comum / C 

Ex  17, 8-13  Sal. 120 (121) 

2 Tm 3, 14-4,2  Lc 18, 1-8 

 

Oração 
do Domingo 
 

Senhor, bom, todo o bem  

e cheio de misericórdia, 

dia e noite bato à porta  
onde me esperas e peço a 
justiça do amor que só em 
ti encontro. 

 

Dia e noite  trago o clamor 
de tantas páginas  

de lágrimas e suores  

que só em ti descansam. 

 

Dia e noite descubro a cer-
teza de que a resposta és 
tu. O caminho, a verdade e 
a vida és tu… 

Aumenta a minha fé! 

A Palavra que a liturgia de hoje nos apre-
senta convida-nos a manter com Deus 
uma relação estreita, uma comunhão ínti-
ma, um diálogo insistente: só dessa for-
ma será possível ao crente aceitar os pro-
jetos de Deus, compreender os seus 
silêncios, respeitar os seus ritmos, acredi-
tar no seu amor.  

O Evangelho sugere que Deus não está 
ausente nem fica insensível diante do 
sofrimento do seu Povo… Os crentes 
devem descobrir que Deus os ama e que 
tem um projeto de salvação para todos os 
homens; e essa descoberta só se pode 
fazer através da oração, de um diálogo 
contínuo e perseverante com Deus.  

A primeira leitura dá a entender que 
Deus intervém no mundo e salva o seu 
Povo servindo-Se, muitas vezes, da ação 
do homem; mas, para que o homem pos-
sa ganhar as duras batalhas da existên-
cia, ele tem que contar com a ajuda e a 
força de Deus… Ora, essa ajuda e essa 
força brotam da oração, do diálogo com 
Deus.  

A segunda leitura, sem se referir direta-
mente ao tema da relação do crente com 
Deus, apresenta uma outra fonte privile-
giada de encontro entre Deus e o 
homem: a Escritura Sagrada… Sendo a 
Palavra com que Deus indica aos 
homens o caminho da vida plena, ela 
deve assumir um lugar preponderante na 
experiência cristã. 

(dehonianos.org) 

MISSÃO ACTUALIZADA 
E ENRAIZADA 

 

A vida é um todo e temos que a viver 
como um todo para não corrermos o 
risco de nos esfrangalharmos e não 
vivermos coisa alguma. 

Aproxima-se o Dia Mundial das Mis-
sões (próximo domingo) que, pelo 
facto de sermos cristãos, temos 
razões fortes, claras e evidentes para 
nos sentirmos chamados e enviados, 
e só quem se sente chamado e aco-
lhido tem gosto de partir, está sempre 
de partida, está sempre em saída… 

Dentro deste todo que estamos a 
celebrar, temos como envolvência a 
misericórdia e como objetivo ser 
misericordiosos como o Pai é miseri-
cordioso. 

O cristão é-o a tempo pleno e é em 
todo o tempo protagonista da missão; 
se, porventura, deixa de o ser, não 
está a ser cristão. O dia mundial das 
missões é para avivarmos a nossa 
consciência missionária, para nos 
envolver mais e melhor nesta que é, 
de facto, uma ação de cada dia, que 
nunca está acabada. 

Nota Pastoral  

para a Semana Nacional  

da Educação Cristã 
21-30 de Outubro 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 promo-
ver o desenvolvimento harmonioso das pes-
soas e para alicerçar a justiça, a paz e o bem-
estar da sociedade. Portanto, é pela educa-
ção que podemos preparar um futuro com 
esperança. 

Apresentamos, em seguida, os critérios que a 
Nota apresenta para educar para o desenvol-
vimento pessoal integral e para a participação 
livre e responsável na construção de uma 
sociedade justa e fraterna. 

1º Educar é pôr a caminho. Educar é condu-
zir no caminho do bem e da verdade. “Educar 
significa conduzir para fora de si mesmo ao 
encontro da realidade, rumo a uma plenitude 
que faz crescer a pessoa” (Bento XVI) 

2º Educar é propor referências. Para fazer 
caminho precisamos de definir uma direção e 
escolher um guia. Uma das lacunas da edu-
cação é a ausência de referências que permi-
tam o discernimento entre a retidão e os des-
vios, entre o bem e o mal. 

3º Educar é promover a fraternidade e a 
comunidade. A educação deve promover o 
diálogo e a integração, procurar o que nos 
une e não o que separa; construir pontes e 
evitar ruturas. 

4º Educar é formar agentes de mudança e 
de transformação social. Educar é incenti-
var a sonhar um mundo novo, mais justo e 
fraterno, e a entregar-se, corajosamente, ao 
serviço deste sonho. 

 


