
Conclusão 
do ano  da 

MISERI-
CÓRDIA 

  

No próximo 
domingo, 
dia 20 de Novembro, sole-
nidade de Cristo Rei, terá a 
sua conclusão o Ano da 
Misericórdia, iniciado, por 
vontade do Papa Francisco, 
no dia 8 de dezembro de 
2015. 

Na nossa Diocese, neste 
domingo às 16h30, será 
celebrada, na Sé Nova, 
uma Missa de Ação de 
graças por este Ano, que 
foi tão rico para a Igreja e 
que teve grandes manifes-
tações de acolhimento. 

Nesse mesmo dia far-se-á 
a peregrinação jubilar das 
Famílias, conduzida pelo 
Secretariado Diocesano da 
Pastoral Familiar, com iní-
cio às 15h00, na Igreja de 
Santa Cruz. 

Vida da comunidade 

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). 

Segunda 
14 Novembro 

Às 21h00: Catequeses do Caminho 
Neocatecumenal . 

Terça 
15 Novembro  

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

Quarta 
16 Novembro  

Às 19h00, na Sé Velha: Missa no 
Aniversário da Dedicação da Cate-
dral . 
 Às  21h15, em Santo António: Cate-
quese para o Crisma (jovens e adul-
tos)   
 Às 21h15, no Tovim: Catequese de 
adultos. 

Quinta 
17 Novembro  

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

Sexta 
18 Novembro 

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

Sábado 
19 Novembro 

Horário normal da catequese. 

Domingo 
20 Novembro  

Solenidade de Cristo Rei - Conclu-
são do Ano da Misericórdia.  

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 

 

“A vossa felici-

dade depende 

do bem que 

fareis, da alegria 

que espalhareis, 

das lágrimas 

que enxuga-

reis”.  

Sem solidarie-

dade, nada é 

possível neste 

mundo”. 

            

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

Tel 239 711 992 | 239 713 938 

santoantonioolivais@gmail.com 
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Divorciados:  
excluídos ou acolhidos?   

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afir-
mou que as “exclusões do ponto de vista litúrgico” colo-
cadas a divorciados recasados “podem e devem ser 
revistas”, tendo em conta cada caso. 
Em declarações à comunicação social no fim dos traba-
lhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal 
Portuguesa, D. Manuel Clemente disse que aguarda 
“indicações mais concretas” do Vaticano sobre os aspe-
tos que podem ser revistos“. O Papa diz na exortação 
apostólica ‘A alegria do amor’ que há uma série de exclu-
sões do ponto de vista litúrgico, pastoral que podem e 
devem ser revistas atendendo à diferença dos casos 
pessoais.  
O cardeal-patriarca de Lisboa insistiu que a análise de 
segundas uniões por quem já tenha recebido o sacra-
mento do matrimónio exige discernimento porque “são 
histórias pessoais que divergem muito de umas para as 
outras. Em muitos casos até podem isentar de culpabili-
dade pessoal numa determinada situação e, em algumas 
realidades, que não podem recuar, por se ter constituído 
uma segunda família”.  
Em resposta aos jornalistas, D. Manuel Clemente disse 
também que a “verificação ou não da validade de um 
suposto matrimónio” é sempre a “primeira linha de atua-
ção”. 
O presidente da CEP referiu depois que alguns passos 
podem e devem ser dados no acompanhamento e a inte-
gração de casais em segunda união nas comunidades 
cristãs. “O Papa insiste muito nesse ponto, e nós com 
ele, e vamos ver até onde isto nos pode levar”, afirmou, 
acrescentando que se trata de uma decisão que não 
depende de cada um, mas é um ato de Igreja.  
 
(do Semanário Ecclesia) 

(Raoul Follereau) 
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Palavra do Senhor 
33º Domingo do Tempo Comum / C 

Ml  3,19-20  Sal. 97 (98) 

2 Ts 3, 7-12  Lc 21, 5-19 

Oração 
do Domingo 
 

Senhor, 

minha vida e salvação, tesou-

ro mais valioso da minha pro-

cura: 

Fortalece os muros deste 

templo para que te possa 

acolher como meu dono; 

Reconstrói a história das 

minhas revoltas e medos 

para que reconquiste a paz 

que vem de Ti; 

Renova o tempo instável e 

desafiante do hoje para que 

possa dar testemunho da tua 

ressurreição. 

Senhor, só em Ti me encon-

tro, só em Ti me reconheço 

como tua pertença.  

A liturgia deste domingo reflete sobre o senti-
do da história da salvação e diz-nos que a 
meta final para onde Deus nos conduz é o 
novo céu e a nova terra da felicidade plena, 
da vida definitiva. Este quadro (que deve ser o 
horizonte que os nossos olhos contemplam 
em cada dia da nossa caminhada neste mun-
do) faz nascer em nós a esperança; e da 
esperança brota a coragem para enfrentar a 
adversidade e para lutar pelo advento do Rei-
no. 

  

Na primeira leitura, um “mensageiro de 
Deus” anuncia a uma comunidade desanima-
da, cética e apática que Deus não abandonou 
o seu Povo. O Deus libertador vai intervir no 
mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a 
vida e vai fazer com que nasça esse “sol da 
justiça” que traz a salvação.  

 

O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre 
o percurso que a Igreja é chamada a percor-
rer, até à segunda vinda de Jesus. A missão 
dos discípulos em caminhada na história é 
comprometer-se na transformação do mundo, 
de forma a que a velha realidade desapareça 
e nasça o Reino. Esse “caminho” será percor-
rido no meio de dificuldades e perseguições; 
mas os discípulos terão sempre a ajuda e a 
força de Deus. 

  

A segunda leitura reforça a ideia de que, 
enquanto esperamos a vida definitiva, não 
temos o direito de nos instalarmos na preguiça 
e no comodismo, alheando-nos das grandes 
questões do mundo e evitando dar o nosso 
contributo na construção do Reino.  

(dehonianos.org) 

PAPA FRANCISCO  

pede perdão aos pobres 

Durante o Jubileu dos sem-abrigo, 

que se conclui em Roma neste 

domingo, o  Papa lembrou que “a 

pobreza está no coração do Evan-

gelho” e pediu “perdão pelos cris-

tãos que não colocam os mais 

carenciados no centro” da sua vida. 

“Peço-vos perdão por todas as 

vezes que os cristãos, diante de 

uma pessoa pobre ou de uma situa-

ção de pobreza, olharam para o 

outro lado. Perdão”. 

Para Francisco, são os mais caren-

ciados que continuam hoje a trans-

portar a mensagem de Jesus. Fran-

cisco destacou a “dignidade” que 

têm todos os mais pobres e que 

deve ser defendida, por muito que a 

sociedade possa querer “despojar, 

escravizar”. 

“Vamos encontrar sempre alguém 

mais pobre do que nós, e sabermos 

ser solidários, ajudar o outro, dar-

lhe a mão, isso também nos dá dig-

nidade. Obrigado pelo exemplo que 

vocês dão. Ensinem-no ao mundo”, 

exortou. 

MILAGRE DE SANTO ANTÓNIO 
NA SOMÁLIA  
Infelizmente são mui-
tos os países no mun-
do onde os cristãos 
são perseguidos. A 
Somália é um deles. 
Ameaçados por gru-
pos jihadistas, os 
crentes são obrigados 
a viver a sua fé clan-
destinamente.  
Neste país do chama-
do “Corno de África”, 
em que até o Natal foi proibido, há apenas 
uma igreja católica e não mais de 10 pessoas 
arriscam ir até lá para rezar. Esta igreja é 
dedicada ao santo português, santo António. 
D. Giorgio Bertin, administrador apostólico de 
Mogadíscio e bispo de Djibouti, conta esta 
história à Fundação AIS.  
“A Igreja foi construída pelos franciscanos 
capuchinhos em 1950. Antes do levantamento 
dos rebeldes contra as autoridades somalis 
em Mogadíscio, eu celebrava lá pelo menos 
três vezes ao ano... depois, ficou muito peri-
goso. Em Janeiro, entrei em contacto com as 
autoridades, e expliquei que gostaríamos de 
reabrir a igreja e que usaríamos o espaço 
também como lugar de atividades humanitá-
rias.”  
E a proposta foi aceite. 
A reabertura da Igreja é 
uma vitória, apesar 
de serem poucas as 
pessoas que têm ido às 
missas.  
Consagrada a Santo 
António, esta Igreja é 
como que um sinal do 
atrevimento dos que não 
se deixam amedrontar 
pelo terrorismo. Na Somália, a fé é vivida 
clandestinamente por um número ínfimo de 
cristãos que são, até por isso, um exemplo de 
coragem para todos nós.  
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