
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 

30 de outubro 
31º Tempo 
Comum / C 

 
10h30: Em Santo António, Missa de 
catequese 
 

Segunda 
31 Outubro 

Às 21h00: Início das catequeses do 
Caminho Neocatecumenal  
(Realizar-se-ão, no coro da Igreja, às 
Segunda e Quintas-feiras)  

Terça 
1 Novembro  

Festa de Todos os Santos 
Dia Santo e Feriado (Ver horário das 
Missas ao lado) 

Quarta 
2 Novembro  

Dia de Finados 
Missas em Santo António às 8h e 
18h30. 
Às 21h15, na Sala anexa à igreja de 
Santo António: começo da Cateque-
se para o Crisma (jovens e adul-
tos) 

Quinta 
3 Novembro  

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

Sexta 
4 Novembro 

 

Às 21h15, em Santo António e Rocha 
Nova: Catequese de adultos. 
 

Sábado 
5 Novembro 

Em Santo António, catequese com 
horário normal, de manhã e de tarde. 

Domingo 
6 Novembro  

 
32ºTempo 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 

 

“Existem ape-
nas dois dias 
por ano em que 
não se pode 
fazer nada:  
um chama-se 
ontem e o 
outro, amanhã.  
Por isso, hoje é 
o dia certo para 
Amar, Acredi-
tar, Fazer e,  
principalmente,  
Viver. ”  
(Dalai Lama) 

 

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

Tel 239 711 992 | 239 713 938 

santoantonioolivais@gmail.com 
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EM DEFESA DA VIDA  
Na sequência do primeiro caso de eutanásia infantil na 
Bélgica, os sucessivos Bastonários da Ordem dos Médi-
cos de Portugal fazem, por unanimidade, a seguinte 
declaração em defesa e proteção das pessoas. A data é 
de Setembro de 2016. 

1. Eutanásia é a morte intencionalmente provocada 
por um profissional de saúde. Não é mais do que 

tirar a vida, seja qual for a razão e a idade. Não é 

eutanásia a aplicação de medicação ministrada com 
a intenção de diminuir o sofrimento do doente termi-

nal mesmo que contribua indiretamente para lhe 
abreviar a vida (mecanismo do duplo efeito). 

2. Suicídio farmacologicamente assistido, por médi-
co ou qualquer outra pessoa, sob qualquer argumen-
to, mesmo o de aliviar sofrimento, é igualmente tirar 
a vida. 

3. A distanásia ou obstinação terapêutica, em que se 
prolonga a vida, sem esperança de recuperação, e o 
inerente sofrimento do doente e familiares, é igual-
mente condenada. 

4. A Eutanásia, o Suicídio assistido e a Distanásia 
representam uma violação grave e inaceitável da 
Ética Médica (repetidamente condenadas pela Asso-
ciação Médica Mundial).. O Médico que as pratica 
nega o essencial da sua profissão, tornando-se cau-
sa da maior insegurança nos doentes e gerador de 
mortes evitáveis. 

5. Em nenhuma circunstância e sob nenhum pretex-
to, é legítimo a sociedade procurar induzir os Médi-
cos a violar o seu Código Deontológico e o seu com-
promisso com a Vida e com os que sofrem. 

António Gentil Martins, Carlos Soares Ribeiro, Ger-
mano de Sousa, José Manuel Silva, Pedro Nunes. 
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Palavra do Senhor 
31º domingo do tempo comum / C 

Sab  11, 22-12,2  Sal. 144 (145) 

2 Ts 1, 1-11 - 2,2  Lc 19, 1-10 

Oração 
do Domingo 
 

Senhor Jesus, que desenhas, 
orientas e acompanhas a 
minha história: 

Vem à minha casa e mobila os 
muros com a fortaleza do Treu 
amor; 

Vem à minha casa e perfuma 
os canteiros com a beleza da 
Tua alegria; 

Vem à minha casa e ilumina os 
recantos com a sabedoria da 
Tua Palavra; 

Vem à minha casa e alimenta 
a mesa com o Pão da Tua 
Vida; 

Vem à minha casa e abre as 
portas com a criatividade da 
Tua Misericórdia. 

Senhor Jesus, vem que eu 
desço para “entrar-me” contigo 
e dar-me-ei! 

A liturgia deste domingo convida-nos a con-
templar o quadro do amor de Deus. Apresen-
ta-nos um Deus que ama todos os seus filhos 
sem excluir ninguém, nem sequer os pecado-
res, os maus, os marginais, os “impuros”; e 
mostra como só o amor é transformador e 
revivificador.  

Na primeira leitura um “sábio” de Israel expli-
ca a “moderação” com que Deus tratou os 
opressores egípcios. Essa moderação explica
-se por uma lógica de amor: esse Deus omni-
potente, que criou tudo, ama com amor de Pai 
cada ser que saiu das suas mãos – mesmo 
os opressores, mesmo os egípcios – porque 
todos são seus filhos.  

O Evangelho apresenta a história de um 
homem pecador, marginalizado e desprezado 
pelos seus concidadãos, que se encontrou 
com Jesus e descobriu n’Ele o rosto do Deus 
que ama… Convidado a sentar-se à mesa do 
“Reino”, esse homem egoísta e mau deixou-
se transformar pelo amor de Deus e tornou-se 
um homem generoso, capaz de partilhar os 
seus bens e de se comover com a sorte dos 
pobres.  

A segunda leitura faz referência ao amor de 
Deus, pondo em relevo o seu papel na salva-
ção do homem (é d’Ele que parte o chama-
mento inicial à salvação; Ele acompanha com 
amor a caminhada diária do homem; Ele dá-
lhe, no final da caminhada, a vida plena)… 
Além disso, avisa os crentes para que não se 
deixem manipular por fantasias de fanáticos 
que aparecem, por vezes, a perturbar o cami-
nho normal do cristão. 

(dehonianos.org) 

Sepultura e cremação  
A Congregação para a Doutrina da 
Fé (Santa Sé) publicou uma instrução 
sobre a sepultura, recordando a proi-
bição de espalhar as cinzas da cre-
mação e a necessidade de conservá-
las nos cemitérios ou locais sagrados, 
“para evitar qualquer tipo de equívoco 
panteísta, naturalista ou niilista”.  

A Nota explica que “mediante a sepul-
tura dos corpos nos cemitérios, nas 
igrejas ou em lugares específicos 
para tal, a tradição cristã conservou a 
comunhão entre os vivos e os mortos 
e opõe-se à tendência a esconder ou 
privatizar o acontecimento da morte e 
o significado que ela tem para os cris-
tãos”. 

O texto apresenta uma série de indi-
cações sobre a conservação dos res-
tos mortais, em caso de cremação, 
sublinhando que esta prática “não 
implica uma razão objetiva que negue 
a doutrina cristã sobre a imortalidade 
da alma e da ressurreição dos cor-
pos”. Todavia, “quaisquer que sejam 
as motivações legítimas que levaram 
à escolha da cremação do cadáver, 
as cinzas do defunto devem ser con-
servadas, por norma, num lugar 
sagrado, isto é, no cemitério ou, se for 
o caso, numa igreja ou num lugar 
especialmente dedicado a esse fim 
determinado pela autoridade eclesiás-
tica”. 

A nova instrução sustenta que as 
orientações agora divulgadas preten-
dem evitar o “risco de afastar os 
defuntos da oração e da recordação 
dos parentes e da comunidade cristã”, 
ou “práticas inconvenientes ou 
supersticiosas”. “Enterrando os cor-
pos dos fiéis defuntos, a Igreja confir-
ma a fé na ressurreição da carne e 
deseja colocar em relevo a grande 
dignidade do corpo humano como 
parte integrante da pessoa da qual o 
corpo compartilha a história”. 

NA FESTA DE TODOS OS SANTOS 
REZEMOS... 

Senhor Jesus:  

hoje é um dia de alegria para todos os teus 
discípulos; um dia em que reconhecemos o 
cumprimento das tuas promessas naqueles 
que nos precederam: 

 em todos os pobres da terra, que confiaram 
totalmente na tua palavra e fizeram dela a 
orientação da sua vida, apesar das troças 
dos ricos; 

 em todos os justos que não tiveram medo 
de enfrentar a arrogância dos poderosos 
para defender a dignidade dos oprimidos, 
os direitos daqueles que não têm voz e que, 
muitas vezes, perdem a vida; 

 em todos os misericordiosos que preferiram 
o caminho difícil do perdão, evitando o da 
violência e da vingança, mesmo correndo o 
risco de passar por medrosos, inébeis e 
derrotados; 

Hoje é um dia de festa, Senhor Jesus, para 
todos os teus discípulos mas, também, para 
todos os homens e mulheres que são persegui-
dos, pisados, insultados e considerados tolinhos  

só porque amam a paz ao ponto de faze-la cres-
cer com todas as suas forças e em qualquer 
situação,  

só porque têm um olhar límpido e transparente 
e, por isso, veem logo o bem e o apreciam, de 
qualquer parte ele venha ou se manifeste. 
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