
Dias 1 e 2 de 
Novembro 

SANTOS E FINADOS 

Horário das celebrações: 
Dia 1: Todos os Santos   
  Dia santo e feriado. 
 Em Santo António: Missas 

às 9h, 12h e 18h30. Às 16h, 
no Cemitério: Oração e bên-
ção das campas. 

 Missas no Mosteiro de 
Celas, no Tovim e na Rocha 
Nova. Não haverá Missas 
nas restantes Capelas. 

 Na Reitoria do Dianteiro 
haverá uma única Missa no 
Cemitério, às 16 horas. 

Dia 2: Finados: Missas em 
Santo António às 8h e 18h30. 

Vida da comunidade 

Domingo 
23 de outubro 

30º Tempo 
Comum / C 

 

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

Terça 
25 de outubro  

21h15: Início da Catequese de adultos 
no Tovim 

Quinta 
27 de outubro  

15h30 às 18h15: Adoração do Santíssi-
mo, na igreja de Santo António. Oração 
pelas vocações. 
21h00: Assembleias arciprestal, no 
Seminário Maior. 

Sexta 
28 de outubro 

 

No Seminário Maior de Coimbra, cele-
bração dos 250º de fundação: às 
10h15 Conferência sobre o bispo D. 
Miguel da Anunciação, seguida pela 
Missa (as 11h45). 
Às 21h15, na igreja do Dianteiro: reu-
nião de pais da Catequese. 
 

Sábado 
29 de outubro 

Em Santo António, catequese com 
horário normal, de manhã e de tarde. 
Mudança de hora: atrasar de uma 
hora 

Domingo 
30 de outubro 

31ºTempo 
Comum / C 

 
 

  

CALENDÁRIO  
ANTONIANO 
2017 
Está disponível o 
novo calendário anto-
niano para o próximo 
ano. 
Pode constituir um 
belo presente para os 
amigos! 
Basta pedir no cartó-
rio da igreja ou aos 
freis.   
Preço: 2 lírios... 

PICA-PAU 

 

“Queridos  

jovens, não vie-

mos ao mundo 

para «vegetar», 

para transcorrer 

comodamente 

os dias; pelo 

contrário, vie-

mos para deixar 

uma marca!”  

(Papa Francisco) 
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DIA MUNDIAL DAS MISSÕES  

O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que a 
Igreja está a viver, proporciona uma luz particular 
também ao Dia Mundial das Missões de 2016: 
convida-nos a olhar a missão ad gentes como uma 
grande, imensa obra de misericórdia quer espiri-
tual quer material.  

Com efeito, neste Dia Mundial das Missões, todos 
somos convidados a «sair», como discípulos mis-
sionários, pondo cada um a render os seus talen-
tos, a sua criatividade, a sua sabedoria e experiên-
cia para levar a mensagem da ternura e compai-
xão de Deus à família humana inteira.  

Em virtude do mandato missionário, a Igreja tem 
a peito quantos não conhecem o Evangelho, pois 
deseja que todos sejam salvos e cheguem a expe-
rimentar o amor do Senhor. Ela «tem a missão de 
anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante 
(MV,12), e anunciá-la em todos os cantos da ter-
ra, até alcançar toda a mulher, homem, idoso, 
jovem e criança... 

 Santa Maria, ícone sublime da humanidade redi-
mida, modelo missionário para a Igreja, ensine a 
todos, homens, mulheres e famílias, a gerar e 
guardar por todo o lado a presença viva e miste-
riosa do Senhor Ressuscitado, que renova e enche 
de jubilosa misericórdia as relações entre as pes-
soas, as culturas e os povos. 

(da Mensagem do Papa Francisco) 

http://disegni.qumran2.net/archivio/3457.jpg


Palavra do Senhor 
30º domingo do tempo comum / C 

Eclo  35, 15-22  Sal. 33 (34) 

2 Tm 4, 6-8.16-18  Lc 18, 9-14 

“Quem se exalta  
será  humilhado  

e quem se humilha  
será exaltado” 

Oração 
do Domingo 
 

Senhor Jesus, perdoai-me por 
todas as vezes que vim junto 
de ti com a arrogância do fari-
seu, exibindo os meus méritos 
e enumerando todas as 
minhas boas obras. 

Obrigado, Senhor, porque, de 
vez em quando, a minha 
insensatez e o meu pecado me 
fazem aterrar e reconhecer a 
minha miséria e, sobretudo, a 
tua misericórdia. 

Perdoa-me, Senhor, por todas 
as vezes que julguei os meus 
irmãos e não reconheci a trave 
existente nos meus olhos.  

Que a tua Palavra me ilumine 
e me ajude a reencontrar o 
sentido da realidade; e, com 
humildade, reconheça a tua 
imensa bondade para comigo. 

A liturgia deste domingo ensina-nos que 
Deus tem um “fraco” pelos humildes e pelos 
pobres, pelos marginalizados; e que são 
estes, no seu despojamento, na sua humil-
dade, na sua finitude (e até no seu pecado), 
que estão mais perto da salvação, pois são 
os mais disponíveis para acolher o dom de 
Deus.  

A primeira leitura define Deus como um 
“juiz justo”, que não se deixa subornar pelas 
ofertas desses poderosos que praticam 
injustiças na comunidade; em contrapartida, 
esse Deus justo ama os humildes e escuta 
as suas súplicas.  

O Evangelho define a atitude correcta que 
o crente deve assumir diante de Deus. 
Recusa a atitude dos orgulhosos e auto-
suficientes, convencidos de que a salvação 
é o resultado natural dos seus méritos; e 
propõe a atitude humilde de um pecador, 
que se apresenta diante de Deus de mãos 
vazias, mas disposto a acolher o dom de 
Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas 
propõe aos crentes do seu tempo e de 
todos os tempos.  

Na segunda leitura, temos um convite a 
viver o caminho cristão com entusiasmo, 
com entrega, com ânimo – a exemplo de 
Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema 
geral deste domingo; contudo, podemos 
dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa 
atitude que o Evangelho propõe: ele con-
fiou, não nos seus méritos, mas na miseri-
córdia de Deus, que justifica e salva todos 
os homens que a acolhem. 

(dehonianos.org) 

TAU-DAY  

Coimbra recebe neste fim de sema-
na o encontro nacional de jovens 
ligados aos franciscanos conven-
tuais de Coimbra, Lisboa e Viseu. O 
tema será: “800 anos com Francis-
co: a coragem de aceitar”. 

O encontro terá lugar no Seminário 
dos Dehonianos e pretende celebrar 
os 800 anos da presença dos fran-
ciscanos em Coimbra, com diversas 
atividades de rua, uma vigília de 
oração no Mosteiro de Celas, segui-
da por uma peregrinação noturna 
até à igreja de Santo António dos 
Olivais, e uma visita ao Carmelo de 
Santa Teresa (com testemunho de 
uma carmelita), terminando no 
domingo (no mosteiro de Celas) 
com uma Eucaristia, presidida pelo 
Ministro Provincial 
dos franciscanos, 
Frei Giovanni Vol-
tan. 

Prevê-se uma par-
ticipação de uma 
centena de jovens. 

Senhor,  

faz de mim um 
instrumento 
da tua paz! 

PAPA FRANCISCO NA SUÉCIA 
Papa 
Francisco, nos 
próximos dia 31 
de outubro e 1 
de novembro, 
viajará até à 
Suécia, para 
participar nas 
cerimónias 
conjuntas entre Igreja Católica e a Federação 
Luterana Mundial, para comemorar o 500º 
aniversário da Reforma. 

Este evento comportará uma celebração 
comum baseada sobre a liturgia católico-
luterana, instrumento litúrgico elaborado pelas 
autoridades católicas e luteranas a partir do 
Documento: “Do conflito à comunhão”, 
redigido pela Comissão católico-luterana 
sobre a unidade dos cristãos. 

O segretário geral da Federação Luterana 
Mundial, pastor Martin Junge, afirmou estar 
“profundamente convencido que trabalhando 
pela reconciliação entre luteranos e católicos, 
estamos a trabalhar pela justiça, paz e 
reconciliação de um mundo dilacerado pelos 
conflitos e pela violência”. 

Por sua vez, o Card. Kurt Kock, Presidente do 
Conselho Pontifício pela unidade dos cristãos, 
disse que os luteranos e católicos, 
“concentrando-se sobre a centralidade da 
questão de Deus e sobre a cristologia, terão a 
possibilidade de celebrar uma comemoração 
ecuménica da Reforma com um profundo 
sentido de fé em Cristo crucificado e 
ressuscitado”. 

Esta viagem do Papa é mais um “sinal dos 
tempos” para a “Igreja em saída” que quer 
percorrer o caminho do diálogo, da 
reconciliação e da paz.  

A catequese para o Crisma de jovens e 
adultos começará com um encontro prelimi-
nar a realizar no dia 2 de novembro (quarta-
feira) pelas 21h15 nos anexos da igreja de 
Santo António dos Olivais.  
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