
Vida na 
comunidade 

Domingo, 4 
 

27º Domingo do Tempo Comum / B -  S. Francisco de Assis 
Missas de horário dominical. 
15h00, na Sé Nova: Abertura do novo Ano Pastoral Diocesano, que 
culmina com a Eucaristia, celebrada às 17h00. 

Segunda, 5 
 

21h00: Na sala dos Anexos da Igreja, encontro das equipas de cate-
quistas da Catequese de Adultos. 

Quinta, 8 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do Santís-
simo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 9 21h00: Encontro de preparação para batismos 

Sábado, 10 
 

Horário normal da catequese. 
De  manhã: 1º, 2º e 3º ano de catequese: Das 10h30 às 11h30. 
De tarde: 4º - 10º ano de catequese: Das 14h30 às 15h30 

Domingo, 11 28º Domingo do Tempo Comum / B  
13h30: Encontro da Equipa de preparação para o Batismo (casa do 
Chico e Bela). 

A canonização do Frei Junípero Serra, 
franciscano. 
O Papa, na sua viagem aos EUA, canonizou o 
franciscano Junípero Serra (1713-1784). Frei Juní-
pero nasceu em Maiorca, em 1713, tendo sido 
ordenado padre em 1737; cerca de dez anos 
depois, ofereceu-se para ser missionário, tendo 
começado a trabalhar no continente americano 
na Sierra Gorda, México, junto dos indígenas 
Pame. Frei Junípero aprendeu a língua Pame e traduziu neste idioma as orações e os 
preceitos cristãos, difundindo também a devoção pela Imaculada; de 1767 a 1784, per-
correu só na Califórnia cerca de dez mil quilómetros a pé. 
O Papa sublinhou que São Junípero Serra “soube deixar a sua terra, os seus costumes, 
teve a coragem de abrir sendas, soube ir ao encontro de muitos aprendendo a respeitar 
os seus costumes e as suas características”. 
Papa Francisco, na homilia da celebração que decorreu no Santuário nacional de 
Washington, dedicado à Imaculada Conceição, disse ainda: “Hoje recordamos uma 
daquelas testemunhas que souberam testemunhar nestas terras a alegria do Evange-
lho. Frei Junípero Serra soube viver aquilo que é ‘a Igreja em saída’, esta Igreja que sabe 
sair e ir pelas estradas, para partilhar a ternura reconciliadora de Deus. Frei Junípero 
procurou defender a dignidade da comunidade nativa, protegendo-a de todos aqueles 
que abusaram dela; abusos que hoje continuam a encher-nos de pesar, especialmente 
pela dor que provocam na vida de tantas pessoas”. 
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O SÍNODO DA FAMÍLIA… em nome de Francisco!  
Neste Domingo, 4 de Outubro, Papa Francisco dá início ao Sínodo 
dedicado à Família. Ontem, participou numa Vigília de oração na 
praça de S. Pedro, para invocar o Espírito Santo sobre os trabalhos. 
Com ele, estavam presentes os 270 Padres sinodais e fieis vindos de 
todo o mundo.  

São  cerca de 400 os participantes no Sínodo, assim distribuídos: 270 
padres sinodais, 24 peritos, 18 casais, 34 mulheres e 51 ouvintes.  O 
tema do Sínodo é "Jesus Cristo revela o mistério e a vocação da 
família". O Sínodo terminará no domingo, 25 de Outubro.  

Os trabalhos colocam-se no seguimento da Assembleia extraordiná-
ria de 2014. O secretário especial do Sínodo, D. Bruno Forte, afirmou 
que "não está em discussão a doutrina da Igreja, reafirmada mais 
vezes nestes últimos anos por várias intervenções do magistério; 
mas o que se pede é uma reflexão sobre as aplicações pastorais, 
sobre a linguagem e a forma de propor a doutrina. O agir pastoral da 
"Igreja - mãe", em relação às pessoas que vivem em situações difí-
ceis ou irregulares, como os divorciados re-casados civilmente, deve 
reflectir o olhar misericordioso com que o Pai celeste olha e ama 
cada um dos seus filhos". 

Uma nota significativa: o Sínodo começa em nome de “Francisco”, 
pois para além de ser o Papa Francisco a dar o início, o santo que a 
igreja comemora neste dia é S. Francisco de Assis! 

Todos conhecemos a profunda ligação existente entre este Papa e a 
figura de S. Francisco; basta pensar na última carta encíclica 
“Louvado sejas”, de que citamos: 

“A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender 
a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e con-
templativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado 
pelo consumo. (…) É um regresso à simplicidade que nos permite 
parar a saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades 
que a vida oferece sem nos apegarmos ao que temos nem entriste-
cermos por aquilo que não possuímos. Isto exige evitar a dinâmica 
do domínio e da mera acumulação de prazeres” (n. 222) 



A PALAVRA DO SENHOR    
27º Domingo Tempo Comum/B 

Leituras: Gn 2, 18-24      Salmo 127          
     Hb  2,9-11       Mc 10, 2-16 

As leituras do 27.º Domingo do Tempo 
Comum apresentam, como tema principal, 
o projeto ideal de Deus para o homem e 
para a mulher: formar uma comunidade 
de amor, estável e indissolúvel, que os aju-
de mutuamente a realizarem-se e a serem 
felizes. Esse amor de doação e entrega será 
para o mundo reflexo do amor de Deus. 

«Não separe o homem o que Deus uniu». 
Jesus coloca o dedo na ferida. O divórcio é 
sempre um fracasso, um sofrimento. Mas 
entrou na sociedade como uma realidade 
normal, um direito. 

Jesus está contra a corrente. Na sua res-
posta aos fariseus, Jesus recorre a um crité-
rio a que geralmente se presta pouca aten-
ção. Vai ao «princípio da criação», à vonta-
de primeira, à vontade criadora de Deus. 
Ora esta vontade é que os seres humanos 
se tornem «imagens de Deus», na medida 
em que aceitem entrar uns e outros nas 
relações de amor recíproco, porque Deus é 
eterno movimento de amor no seu Ser 
mais profundo. 

O casal, antes mesmo da questão da pro-
criação, é chamado por Deus a tornar-se o 
primeiro lugar de incarnação deste movi-
mento de amor. O amor humano é dom de 
Deus. Quando os homens e as mulheres 
recusam este dom, impedem Deus de 
imprimir neles a sua imagem. Na realidade, 
vão contra a vontade criadora, introduzin-
do uma desordem na criação tal como 
Deus a quis. Ao escutar plenamente seu Pai 
e ao acolher sem quaisquer reticências 
nem recusas a vontade de amor do Pai, 
Jesus coloca-nos na luz de Deus Criador e 
da sua vontade criadora. 

(Manuel Barbosa) 

Ó GLORIOSO DEUS ALTÍSSIMO  
Ilumina as trevas do meu coração 

Para contemplar a formosura do teu 
Amor, Tu que és bom, todo o bem, o 
supremo bem, e para viver em perfeita 
alegria a minha vocação cristã (e 
franciscana). 

Concede-me uma fé verdadeira 

Para te servir fierlmente sem apagar o 
espírito da santa oração e devoção, ao 
qual todas as demais coisas devem 
servir, e te descobrir no meu irmão, 
particularmente no “leproso”, e com 
ele usar de misericórdia. 

Uma esperança firme 

Para conhecer qual a largueza dos teus 
benefícios, a grandeza das tuas 
promessas, a alteza da tua majestade e 
a profundidade dos teus juízos. 

Um amor perfeito 

Para te amar de todo o coração, 
pensando sempre em ti, sempre te 
desejando de todo o coração, sempre 
te dirigindo todas as intenções e em 
tudo procurando a tua honra. 

Mostra-me, Senhor o recto sentido e 
conhecimento  a fim de que possa 
cumprir o sagrado encargo que me 
confias em cada momento da minha 
vida. 

Organizações portuguesas lançaram  
Plataforma de Apoio aos Refugiados  

Organizações da sociedade civil decidi-
ram criar uma Plataforma de Apoio aos 
Refugiados (PAR), que foi lançada em 
Lisboa, em meados de Setembro, com 
dois focos de atuação, o registo nos 
países de origem e o trânsito e acolhi-
mento em Portugal.  

A Caritas Portuguesa, o Conselho Português 
dos Refugiados, a Unicef, o Instituto Padre 
António Vieira,  o Instituto de Apoio à Crian-
ça e o Serviço Jesuíta aos Refugiados são 
algumas das entidades envolvidas no proje-
to. 

Esta plataforma inclui duas áreas de atua-
ção: uma focada no acolhimento e integra-
ção de crianças refugiadas e das suas famí-
lias em Portugal, e outra focada no apoio 
aos refugiados no seu país de origem. 

Fazem igualmente parte da plataforma a 
Confederação Nacional de Instituições de 
Solidariedade, a Comissão Nacional justiça e 
Paz e a Obra Católica das Migrações, a Con-
ferência Episcopal Portuguesa, entre outras 
organizações. 

A presidente do Conselho Português para os 
Refugiados (CPR), Teresa Tito de Morais, 
disse acreditar que Portugal tem capacidade 
para acolher mais refugiados do que os 
1.500 que o Governo se disponibilizou para 
receber. 

A crise dos refugiados, já comparada à da II 
Guerra Mundial, e as imagens de famílias 
em fuga com crianças ou de corpos encon-
trados nas costas da Europa estão a motivar 
reações por parte de várias entidades. 

Aceitar mais refugiados é um gesto impor-
tante de verdadeira solidariedade. 

O alto comissário das Nações Unidas para os 
refugiados, António Guterres, defendeu, em 
entrevista à CNN que a crise dos migrantes 
requer uma resposta coerente e que só a 
Europa, com base na solidariedade, a pode 
fornecer. 

Também a nossa Diocese de Coimbra 
começou a  mover os primeiros passos para 
o acolhimento de refugiados. O nosso Bis-
po, Dom Virgílio, encarregou o Padre Luís 
Costa, diretor da Cáritas Diocesana, de 
orientar e coordenar as várias iniciativas  
com paróquias e instituições da nossa Dio-
cese. 

Na Próxima semana o Pe. Luís Costa 
reunirá com vária instituições a fim 
de apresentar propostas concretas. 

A Paróquia de Santo António 
dos Olivais  quer aderir ao projeto 

e, desde já, faz apelo  à generosida-
de e sensibilidade de todos os cris-
tãos e pessoas de boa vontade da 
paróquia. No próximo pica-pau 
daremos indicações concretas. 

ACOLHER UM REFUGIADO        
É ACOLHER CRISTO! 


