
ADVENTO 

Tempo de Esperança 

O Advento é tempo próprio para 
anunciar com firmeza a esperan-
ça que celebraremos como uma 
realidade fundada sobre o Amor 
de Deus, que decide montar a 
sua tenda no meio de nós. É 
Cristo a “novidade” capaz de res-
ponder às esperanças mais pro-
fundas dos homens.  

Por isso, eis umas propostas 
para “manter viva a esperan-
ça”. 

 Lectio divina, em vários lugares 
da paróquia e nas famílias. 

 Oração das Laudes, às 6h30 
na igreja de Santo António, 
animadas pelo Caminho Neo-
catecumenal. 

 Missa da Catequese (para 
crianças e pais) às 10h30 nos 
domingos do Advento, na igre-
ja de Santo António 

 SUBSÍDIOS:   

  - Rezar no Advento (Edições 
Salesianas) para meditar e rezar  
no dia a dia (1,50 Euros) 

 - Itinerário Espiritual de Advento 
(subsidio Diocesano para a Lectio 
Divina no Advento) (1,00 Euro) 

Vida da comunidade 

Domingo 
20 Novembro  

33ºTempo Comum / C 
Solenidade de Cristo Rei - Conclu-
são do Ano da Misericórdia.  
- Às 13h00, em Santo António: celebra-
ção de Batismos. 
- Às 16h30, na Sé Nova: Eucaristia, na 
solene conclusão do Ano Jubilar.  

Segunda 
21 Novembro 

Às 21h00: Catequeses do Caminho 
Neocatecumenal . 

Terça 
22 Novembro  

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

Quarta 
23 Novembro 

 
 
  

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

Quinta 
24 Novembro  

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

Sexta 
25 Novembro 

Às 21h00, em Santo António: Concerto 
Solidário promovido pela Associação 
Famílias Solidárias com Deficiência -
(Cavalo Azul)  -  Atuação do Grupo 
Coimbra Gospel Choir. Entrada 6 €.  

Domingo 
27 Novembro  

1º Domingo do Advento 
Às 10h30, em Santo António: Missa da 
catequese. 

 

 

BERÇO…  DA 
SOLIDARIEDADE 
No tempo do Advento-Natal, 
queremos dar um nome dife-
rente ao tradicional “Cesto da 
Solidariedade”: berço, como 
dom gratuito para acolher e doar.  
Propomos para cada Domingo do Advento trazer à 
igreja (berço) alimentos de longa duração e outros 
produtos, pontualmente indicados. 
 

Para o 1º Domingo, trazer: Leite, açúcar, bola-
chas, biscoitos... e produtos de higiene. 

PICA-PAU 

 

“Cristo é a cabeça do  

corpo, que é a Igreja.  

Ele é o princípio,  

o primogénito  

de entre os mortos,  

para ser Ele o primeiro  

em tudo;  

porque foi nele  

que aprouve a Deus  

fazer habitar  

toda a plenitude  

e, por Ele e para Ele,  

reconciliar todas as coi-

sas,  

pacificando  

pelo sangue da sua cruz,  

tanto as que estão na ter-

ra  

como as que estão no 

céu”. 

(Cl 1, 18-20) 
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A MISERICÓRDIA 
é para continuar! 

O Papa Francisco propôs a toda 
a Igreja a celebração de um Ano 
Santo Extraordinário sobre o 
tema da misericórdia. Iniciou no 
dia 8 de dezembro de 2015, dia 
em que se assinalavam 50 anos 
do encerramento do Concílio Vati-
cano II, e termina este domingo, 
20 de novembro, solenidade de 
Cristo Rei. O objetivo foi aproximar os seguidores do 
Mestre, do Jesus que “não estabeleceu um código, 
mas a misericórdia”. A afirmação é de D. Manuel Lin-
da, bispo da Diocese das Forças Armadas.  

Por sua vez, D. António Francisco dos Santos, bispo 
do Porto, afirma que “um ano depois do seu início, 
sentimos como foi providencial a iniciativa do Papa 
Francisco, ao convocar este Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia. Percebemos bem como a Igreja precisa-
va desta lufada de nova missão que irrompe da mise-
ricórdia divina, acolhida e traduzida na vida de todos 
os dias. E não nos surpreende a alma aberta do mun-
do que acolheu esta iniciativa do Papa Francisco com 
alargada aprovação e atento interesse”.  

A Porta Santa encerra, mas a mentalidade que este 
Ano Santo criou, a misericórdia, não termina. É 
semente que vai florindo e que vai modelar a Igreja 
neste terceiro milénio. É a grande proposta lançada 
neste início do terceiro milénio e que vai dar uma nova 
tonalidade à maneira de ser Igreja e de estar no mun-
do: pessoas de misericórdia.  

(Do Semanário Ecclesia) 
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Palavra do Senhor 
34º Domingo do T. C. / Cristo Rei 

2 Sm  5,1-3  Sal. 121 (122) 

Col 1, 12-20  Lc 23, 35-43 

Oração 
do Domingo 
 

Senhor, 

Sabes bem como temo dar a 

vida, gota a gota, nas dobras 

do quotidiano. 

Sabes bem como me envol-

vem tantas tentações de 

desistir frente ao último gol-

pe! 

Não te peço milagres que me 

enfeitem os gestos ou me 

pintem fachadas. 

Rouba-me por dentro, 

Senhor, bate-me à porta e 

seduz-me os desejos. 

Mostra-me que a tua cruz é 

vizinha dos meus padecimen-

tos e que a tua memória nun-

ca me desampara, que me 

guarda e me faz viver. 

Adoro-te, Senhor, meu único 

bem, lembra-te de mim,   

agora e sempre. Amen. 

 

Neste último domingo do ano litúrgico, Soleni-
dade de Cristo Rei, a Palavra de Deus convida-
nos a tomar consciência da realeza de Jesus, em 
particular no quadro que Lucas nos apresenta no 
Evangelho.  

Aí está a famosa inscrição, que define Jesus 
como «Rei dos Judeus», plena de ironia: Ele não 
está sentado num trono, mas pregado numa cruz; 
não aparece rodeado de súbditos fiéis que O 
incensam e adulam, mas dos chefes dos judeus 
que O insultam e dos soldados que O escarne-
cem; Ele não exerce autoridade de vida ou de 
morte sobre milhões de homens, mas está prega-
do numa cruz, indefeso, condenado a uma morte 
infamante… Não há aqui qualquer sinal que iden-
tifique Jesus com poder, com autoridade, com 
realeza terrena. 

Mas essa inscrição da cruz descreve com exati-
dão a situação de Jesus na perspetiva de Deus: 
Ele é o rei que preside, da cruz, a um Reino de 
serviço, de amor, de entrega, de dom da vida. 
Neste quadro, explica-se a lógica desse Reino de 
Deus que Jesus veio propor aos homens. 

O quadro é completado por uma cena bem signi-
ficativa para entender o sentido da realeza de 
Jesus. Ao lado de Jesus estão dois malfeitores, 
crucificados como Ele. Jesus é insultado por um, 
a representar aqueles que recusam a proposta do 
Reino. O outro pede: «Jesus, lembra-Te de mim 
quando vieres com a tua realeza». A resposta de 
Jesus a este pedido, «hoje mesmo estarás comi-
go no paraíso», indica que a salvação definitiva 
começa a tornar-se realidade a partir da cruz.  

Na cruz manifesta-se plenamente a realeza de 
Jesus que é perdão, renovação do homem, vida 
plena; e essa realeza de salvação abarca todos 
sem exceção, mesmo os condenados e excluí-
dos. 

(M. Barbosa, Semanário Ecclesia) 

ENTREVISTA AO  

PAPA FRANCISCO 
Na conclusão do Jubileu. 

Numa singela entrevista, a 
jornalista italiana Stefania 
Falasca colocou várias 
perguntas ao Papa. Eis 
algumas: 

SF: Santo Padre, o que foi 
para si este Ano Santo? 

Papa: Quem descobre ser 
muito amado, começa a sair 
da má solidão, da separação que 
leva a odiar os outros e si próprio. 
Espero que muitas pessoas 
tenham descoberto que são muito 
amadas por Jesus e se tenham 
deixado abraçar por Ele. A 
misericórdia é o nome de Deus e é, 
também, a sua fragilidade. A sua 
misericórdia leva-o a perdoar, a 
esquecer os nossos pecados. Eu 
gosto pensar que o Omnipotente 
tem uma má memória. Uma vez 
que perdoa, esquece. Porque é 
feliz quando perdoa. Isto, para 
mim, chega. Todo o cristianismo 
esta aqui. 

SF: Foram cumpridos os objectivos 
que se propunha? 

Papa: Eu não fiz nenhum plano! 
Fiz, simplesmente, o que me 
inspirava o Espírito Santo. As 
coisas foram acontecendo. Deixei-
me conduzir pelo Espírito. Tratou-
se, apenas, de ficar dóceis ao 
Espírito e deixar fazer a Ele. A 
Igreja é o Evangelho, é obra de 
Jesus Cristo. Não é um caminho de 
ideias, um instrumento para as 
afirmar. E, na Igreja, as coisas dão-
se quando o tempo está maduro, 
quando se doa. 

ANUNCIAR O 
EVANGELHO DA  

MISERICÓRDIA  
 

Os Missionários Servido-
res do Evangelho vão 
iniciar uma “Escola de Evangelização” para 
todas as pessoas que desejam e se sentem 
chamadas a anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo. 

Trata-se de um encontro mensal de duas 
horas, a realizar aos sábados das 14h30 às 
16h30 na Casa dos Missionários (Travessa do 
Espírito Santo, 14). O primeiro encontro será 

no dia 26 de Novembro. 

É necessária uma inscrição, a fazer por este  e
-mail: servidorescoimbra@gmail.com 
Para outras informações, é favor contactar o 

Tel.: 239 838 934 ou Tm: 962 741 848. 

Não se pode ir atrás de Cristo 
se não for o Espírito a 
empurrar para Ele. Por isso, 
o Espírito é o artífice  da 
unidade entre os cristãos.  

Eis porque continuo a dizer 
que a unidade faz-se 
caminhando, porque a 
unidade é uma graça que se 
deve pedir; e, também, repito 
que cada proselitismo entre 
cristãos é pecaminoso. A 
Igreja nunca cresce por 
proselitismo, mas por 

“atração”, como escreveu Papa Bento XVI. O 
proselitismo entre cristãos é pecado grave. 

SR: Porquê? 

Papa: Porque contradiz a própria dinámica 
de como tornar-se e permanecer cristãos. A 
Igreja não é uma equipa de futebol que 

procura aumentar os “tifosi”(adeptos)!  
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