
O  MAGUSTO   

O tradicional magusto está ligado 
aos festejos do dia de S. Marti-
nho. Porém, a tradição é ainda 
mais antiga da data consagrada a 
este santo.  
 Na verdade, os magustos come-
çavam no dia 28 de Outubro, 
dedicado aos santos Simão e 
Judas, e duravam até ao S. Marti-
nho.  
Nesses dias, decorria o magusto 
familiar em que se reuniam os 
familiares na casa de um deles, 
assavam-se as castanhas, porque 
se costumava dizer que casta-
nhas cruas faziam piolhos, e na 
lareira era pendurada uma panela 
furada, o assador, e metiam lá as 
castanhas. 
Uma vez assadas, os presentes 
diziam-se os seguintes versos: 
‘Dia de S. Simão, só não assa 
castanhas, quem não é cristão’. 

Vida da comunidade 

Domingo 
6 Novembro  

32º Tempo Comum / C 
Semana dos Seminários (6 a 13 de 
novembro) 

Segunda 
7 Novembro 

Às 21h00: Catequeses do Caminho 
Neocatecumenal  
 

Terça 
8 Novembro  

Às 21h15, na Carapinheira: Cateque-
se de adultos. 

Quarta 
9 Novembro  

Às 21h15, em Santo António: Cate-
quese para o Crisma (jovens e adul-
tos) 
Às 21h15, no Tovim: Catequese de 
adultos. 

Quinta 
10 Novembro  

15h30 às 18h15: Adoração do Santíssi-
mo, na igreja de Santo António. Oração 
pelas vocações. 
Às 21h00: Catequeses do Caminho 
Neocatecumenal  

Sexta 
11 Novembro 

 

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

Sábado 
12 Novembro 

Às 15h00, em Santo António: Magusto, 
animado pelos Escuteiros, Jovens e 
crianças da catequese. 

Domingo 
13 Novembro  

33ºTempo Comum / C 
Almoço convívio dos peregrinos que 
foram a Malta e, também, do antigo 
grupo de Jovens “JU” (nos Anexos da 
igreja)) 

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 

 

“Começai por 

fazer o que é 

necessário, 

depois, o que 

é possível. 

Então, de 

repente, vos 

surpreende-

reis a fazer o  

impossível”. 

            

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

Tel 239 711 992 | 239 713 938 

santoantonioolivais@gmail.com 
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SEMANA DOS SEMINÁRIOS  
A Semana dos Seminários 2016, que vai decorrer 
entre 6 e 13 de novembro, tem como base o Jubileu 
da Misericórdia e destaca a importância desta compo-
nente no desenvolvimento das vocações. 

“A vocação sacerdotal não nasce somente de um cha-
mamento, de um desejo ou de um impulso interior; ela 
é fruto do encontro do Deus misericordioso com o 
homem perdido e que é encontrado, com o homem 
morto e que revive”, realça D. Virgílio Antunes, pre-
sidente da Comissão Episcopal das Vocações e 
Ministérios, na mensagem para a iniciativa deste 
ano. 

Intitulada “Movidos pela Misericórdia de Deus”, esta 
semana quer sublinhar os seminários como lugares 
onde os jovens aprendem “a misericórdia” do Pai para 
depois se poderem entregar “ao serviço dos outros”. 

Pretende recordar também a importância do papel da 
educação, quer na família quer nas várias etapas den-
tro da Igreja Católica, para o surgimento de mais 
crianças e jovens dispostos a consagrarem a sua vida 
a Cristo. 

“Uma família que não vive relações de comunhão a 
partir da fé e onde cada um não está disposto a aco-
lher, compreender e perdoar no seguimento de Jesus, 
não fomenta os gérmenes da vocação”, escreve D. 
Virgílio Antunes. 

E “uma educação cristã que não favorece experiên-
cias fortes de encontro com Deus nos momentos de 
espiritualidade, de oração, de reconciliação, de per-
dão, de partilha das misérias humanas, não pode ter 
consequências vocacionais”, acrescenta o bispo de 
Coimbra. 

(O.C. Agência Ecclesia) 

(S. Francisco) 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXt6Wkv4_QAhXQhRoKHQxoDwcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.figueiranahora.com%2Fsociedade%2Fassociacao-trilhos-boa-viagem-celebra-sao-martinho-com-passeio-de-bicicleta-e


Palavra do Senhor 
32º Domingo do Tempo Comum / C 

2 Mac  7,1-2.9-14  Sal. 16 (17) 

2 Ts 2, 16 - 3, 5  Lc 20, 27-38 

Oração 
do Domingo 
 
Deus, Pai de misericórdia,  
nós vos damos graças  
porque nos esperais  
quando saímos de casa,  
nos acolheis  
quando regressamos,  
vos alegrais e fazeis festa  
quando perdoais.  
 
Fazei dos seminários  
casas de misericórdia,  
Comunidades de escuta  
e comunhão,  
Escolas de fé, esperança,  
amor e serviço.  
Deus, Pai de misericórdia,  
nós vos pedimos  
Jovens disponíveis  
para o sacerdócio,  
Seminaristas fiéis  
à graça do chamamento,  
Famílias abertas ao amor,  
Paróquias vivas na comunhão,  
Padres felizes no ministério.  
 
Por Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco,  
na unidade do Espírito Santo.  
Ó Maria, Mãe de Misericórdia,  
Dai-nos muitos e santos sacer-
dotes.  
Ámen.  

A liturgia deste domingo propõe-nos uma 
reflexão sobre os horizontes últimos do 
homem e garante-nos a vida que não aca-
ba. 

 
Na primeira leitura, temos o testemunho 
de sete irmãos que deram a vida pela sua 
fé, durante a perseguição movida contra os 
judeus por Antíoco IV Epifanes. Aquilo que 
motivou os sete irmãos mártires, que lhes 
deu força para enfrentar a tortura e a morte 
foi, precisamente, a certeza de que Deus 
reserva a vida eterna àqueles que, neste 
mundo, percorrem, com fidelidade, os seus 
caminhos. 

 
No Evangelho, Jesus garante que a res-
surreição é a realidade que nos espera. No 
entanto, não vale a pena estar a julgar e a 
imaginar essa realidade à luz das catego-
rias que marcam a nossa existência finita e 
limitada neste mundo; a nossa existência 
de ressuscitados será uma existência ple-
na, total, nova. A forma como isso aconte-
cerá é um mistério; mas a ressurreição é 
uma certeza absoluta no horizonte do cren-
te. 

 
Na segunda leitura temos um convite a 
manter o diálogo e a comunhão com Deus, 
enquanto esperamos que chegue a segun-
da vinda de Cristo e a vida nova que Deus 
nos reserva. Só com a oração será possí-
vel mantermo-nos fiéis ao Evangelho e ter 
a coragem de anunciar a todos os homens 
a Boa Nova da salvação.  

(dehonianos.org) 

Vigília de Oração,  
na Semana dos Seminários  

 

Na nossa Diocese, a Semana 
dos Seminários está marcada 
por uma tradicional Vigília de 
Oração, este ano a celebrar no 
dia 10 de Novembro. 

A Vigília este ano envolve o 
Secretariado Diocesano da Pas-
toral Juvenil e começa com Mis-
sa às 19h30 no Salão de São 
Tomás, no Seminário Maior, no 
decorrer da qual haverá um tes-
temunho vocacional. 

Segue-se um jantar partilhado, 
frugal, sendo que o Seminário 
oferece uma sopa e depois cada 
um leva de sua iniciativa alguma 
coisa: salgados ou doces ou 
bebida… Pretende-se sobretudo 
que este seja também um 
momento de convívio e de parti-
lha. 

O Diretor do Secretariado e Rei-
tor do Seminário, Pe. Nuno San-
tos, pede que os interessados 
em participar, especialmente os 
jovens, informem previamente 
da sua intenção de participar e 
cheguem um pouco mais cedo.  

 

 

ORAÇÃO PARA A  
SEMANA DOS SEMINÁRIOS 

Maria, Senhora da Mensagem e do Rosário,  
Profecia do amor misericordioso de Deus ,  
Primícia e figura da Igreja fiel e crente:  
Intercedei por todas as Famílias a Deus Pai  
para que nelas resplandeça a fé e a ternura,  
a alegria da comunhão e da fidelidade  
e sejam fecundas na sua identidade e missão.  
Maria, Senhora do Imaculado Coração,  
Mãe do Amor belo e da Misericórdia,  
Humilde Serva e discípula do Senhor:  
Intercedei por todos os Seminaristas a Deus 
Pai, para que, movidos pela misericórdia do 
Senhor, respondam com generosidade à sua 
vocação no cumprimento da vontade e do 
amor de Deus.  
Maria, Senhora mais brilhante que o Sol,  
Imagem da Igreja revestida da luz Pascal,  
Mãe do Evangelho Vivente e Mãe da Igreja:  
Intercedei por todos os Sacerdotes a Deus Pai  
para que sejam homens de Deus e arautos da 
fé e fiéis no seu ministério sejam servos de 

todos, pastores fortalecidos no coração de 
Cristo, Bom Pastor. 
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