
Vida na 
comunidade 

Domingo, 20 
 

25º Domingo Tempo Comum / B  
15h30, Conselho Pastoral Paroquial.   
De 22 a 27 de Setembro, em Filadélfia (EUA)  Encontro Mun-
dial das Famílias com o tema «O amor é a nossa missão: a 
Família plenamente viva!», o maior encontro católico de famí-
lias do mundo.   

Quinta, 24 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 25 
 

20h00, Chegada da Imagem Peregrina à Portagem: Seguirá, em 
procissão até Santa Cruz. (ver programa) 

Sábado, 26 
 

Dia de celebrações marianas, na Sé Nova. 
10h30: Catequese do 1º-2º e 3º ano de catequese 
15h00: Catequese do 4º ao 11º ano de catequese 
14h30: Conselho de Agrup. e abertura Ano escutista, na Sede. 
21h00: Se Nova, Oração do terço e Procissão das velas. 

Domingo, 27 26º Domingo do Tempo Comum / B -  
 

11h00: Sé Nova, Missa presidida pelo Sr. Bispo e despedida da 
Imagem  Peregrina 

8º Encontro Mundial  
das Famílias 

 

 

 

O encontro mundial inicia no dia 22 
de setembro, com um congresso 
temático que se prolonga até ao dia 
25, seguindo-se os dias de oração e 
encontro com Papa Francisco, em 
volta do tema ‘O amor é a nossa mis-
são: a família plenamente viva’. 
Na noite de 26 de setembro, o EMF vai celebrar um “festival intercultural”, com 
a presença confirmada de Aretha Franklin, do cantor colombiano Juanes e do 
tenor italiano Andrea Bocelli. O dia 27 começa junto dos bispos convidados para 
o 8.º EMF, continuando com uma visita aos detidos do Instituto ‘Curran-
Fromhold’, para menores. 
O Papa preside à Missa conclusiva no Benjamin Franklin Parkway, naquele que é 

o último ato público da décima viagem ao estrangeiro deste pontificado. 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 01 - 20 Set 2015  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

tel.: 239 711 992  |  239 713 938 
santoantonioolivais@gmail.com 

UM PASTOR, CONSTRUTOR DE PONTES 
O Papa Francisco acaba de iniciar uma viagem histórica, que o leva 
a Cuba e nos Estados Unidos: no parlamento, em Filadélfia e na 
Sede da ONU. 

Como dizia o secretário do Estado Vaticano, D. Pedro Parolin, o 
objectivo das viagens do Papa e de toda a diplomacia pontifícia 
“consiste em construir pontes, no sentido de promover o diálogo e 
a negociata como meios de solução dos conflitos, difundir fraterni-
dade, lutar contra a pobreza e edificar a paz”. 

Papa Francisco chega a Cuba numa altura particular da história que 
vê o reatamento das relações diplomáticas entre este país e os 
EUA. Chega à Casa Branca e ao Congresso no âmbito das discus-
sões sobre o embargo a Cuba, do acordo nuclear com o Irão, da 
situação do Médio Oriente e da explosão da crise dos refugiados e 
dos migrantes. Fala perante a Assembleia geral da ONU, na qual se 
deverá aprovar o programa de desenvolvimento mundial para o 
período 2015-2030. Finalmente, o Papa encontrará as Famílias em 
Filadélfia, núcleo originário da sua viagem. 

É previsível, portanto, que nas suas intervenções o Papa retomará 
as temáticas manifestadas no seu magistério, a começar pela 
“Alegria do Evangelho” e pela encíclica “Louvado sejas”.  

Trata-se dos temas da justiça social, base para uma paz duradoira; 
dos conflitos armados, motivados pelo tráfico das armas e pela 
droga; da luta contra a fome e a pobreza; do uso correcto dos 
recursos naturais; da distribuição das riquezas, conforme uma eco-
nomia inclusiva e sustentável, e não submetida aos interesses 
financeiros; da liberdade na pluralidade; da não exclusão dos 
migrantes; da política como serviço para o bem comum e do empe-
nho para a preservação do ambiente natural e para realizar uma 
“cultura do cuidado”. 

Se a força do método do diálogo na fidelidade a Cristo é a única arma 
em condições de apagar conflitos e ajudar a superar as diferenças, a 
palavra do Papa Francisco certamente contribuirá a fazer progredir 
reconciliações e a construir pontes de fraternidade e solidariedade. 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/eua-convidado-para-estar-em-filadelfia-em-2015-e-cedo-para-confirmar-presenca-de-francisco/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/eua-convidado-para-estar-em-filadelfia-em-2015-e-cedo-para-confirmar-presenca-de-francisco/


A PALAVRA DO SENHOR    
25º Domingo Tempo Comum/B 

Leituras: Sb 2, 12.17-20      Salmo 53 (54)      
     Tg  3,16-4,3       Mc 9, 30-37 
 

A liturgia do 25º Domingo do Comum 
convida os crentes a prescindir da 
“sabedoria do mundo” e a escolher a 
“sabedoria de Deus”. Só a Sabedoria de 
Deus possibilitará ao homem o acesso à 
vida plena, à felicidade sem fim.  

O Evangelho apresenta-nos uma história 
de confronto entre a “sabedoria de Deus” 
e a “sabedoria do mundo”. Jesus, imbuído 
da lógica de Deus, está disposto a aceitar 
o projecto do Pai e a fazer da sua vida um 
dom de amor aos homens; os discípulos, 
imbuídos da lógica do mundo, não têm 
dificuldade em entender essa opção e em 
comprometer-se com esse projecto. Jesus 
avisa-os, contudo, de que só há lugar na 
comunidade cristã para quem escuta os 
desafios de Deus e aceita fazer da vida 
um serviço aos irmãos, particularmente 
aos humildes, aos pequenos, aos pobres.  

A segunda leitura exorta os crentes a 
viverem de acordo com a “sabedoria de 
Deus”, pois só ela pode conduzir o 
homem ao encontro da vida plena. Ao 
contrário, uma vida conduzida segundo 
os critérios da “sabedoria do mundo” irá 
gerar violência, divisões, conflitos, infeli-
cidade, morte.  

A primeira leitura avisa os crentes de que 
escolher a “sabedoria de Deus” provocará 
o ódio do mundo. Contudo, o sofrimento 
não pode desanimar os que escolhem a 
“sabedoria de Deus”: a perseguição é a 
consequência natural da sua coerência de 
vida. 

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 
 

Senhor: 

Quem não deseja o primeiro lugar? 

Queremos ser os primeiros no pódio, 
nas graduações, no acesso à 
universidade, nas candidaturas das 
várias eleições, nos rankings, nos 
convites às festas, nas audiências, na 
fama, na popularidade, na riqueza, no 
poder... Ser os primeiros ou, pelo 
menos, figurar entre os primeiros! 

Senhor: também os teus discípulos 
pensavam assim. Infelizmente, 
também na Igreja existe a procura dos 
lugares mais honoríficos e importantes 
aos olhos do mundo. 

Nada de admiração: é a lógica do 
mundo, das organizações, dos grupos, 
da sociedade. Um toma as decisões e 
os outros obedecem; um dirige e os 
outros executam; um manda e os 
outros servem. 

Senhor: parece-me, porém, que tu 
tens uma lógica completamente 
diferente: o primeiro, que se faça o 
último; o maior, se torne servo; o mais 
importante, se ponha a obedecer! Pois 
a farda de quem quer entrar no teu 
Reino é o avental, a bacia e a toalha..., 
como na tua última ceia! 

 


