
Vida na 
comunidade 

Domingo, 11 
 

28º Domingo do Tempo Comum / B  
13h30: Encontro da Equipa de preparação para o Batismo. 

Segunda, 12 
 

21h00: Na Quinta da Maia (Salão da CHEM), Oração do Terço e Pro-
cissão de velas. 

Quinta, 15 
 

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

Sexta, 16 14h30, no Mosteiro de Lorvão: Abertura das celebrações das Santas 
Rainhas Teresa , Sancha  e Mafalda. Segue um programa recheado 
de  momentos culturais, musicais e espirituais. 

Sábado, 17 
 

Não há catequese, porque todos (crianças, adolescentes, jovens e 
escuteiros) são convidados a participar na Missa Jovem, no Mosteiro 
de Celas às 16h00. 
No Mosteiro de Lorvão, celebrações durante todo o dia 

Domingo, 18 29º Domingo do Tempo Comum / B  - Dia Mundial das Missões 
10h30, no Mosteiro de Lorvão: Missa solene e procissão. Tarde cultu-
ral e encerramento das celebrações com a oração das Vésperas 
13h30: Encontro do grupo dos peregrinos da viagem até Medjugorje. 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
18 de Outubro  

Da Mensagem do Papa Francisco: 

“Neste ano de 2015, o Dia Mundial das Missões tem 
como pano de fundo o Ano da Vida Consagrada, 
que serve de estímulo para a sua oração e reflexão.  

Na verdade, entre a vida consagrada e a missão subsiste uma forte ligação, porque, 
se todo o batizado é chamado a dar testemunho do Senhor Jesus, anunciando a fé 
que recebeu em dom, isto vale de modo particular para a pessoa consagrada.  

A dimensão missionária, que pertence à própria natureza da Igreja, é intrínseca a 
cada forma de vida consagrada, e não pode ser transcurada sem deixar um vazio 
que desfigura o carisma. A missão não é proselitismo, nem mera estratégia; a mis-
são faz parte da «gramática» da fé, é algo de imprescindível para quem se coloca à 
escuta da voz do Espírito, que sussurra «vem» e «vai».  

Quem segue Cristo não pode deixar de tornar-se missionário, e sabe que Jesus 
«caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo 
com ele, no meio da tarefa missionária». A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, 
ao mesmo tempo, uma paixão pelas pessoas”.  

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 03 - 11 Out. 2015  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

 NOVOS DESAFIOS DE PORTUGAL APÓS A ELEIÇÕES 

Portugal foi, mais uma vez, a votos para a eleição de um novo Parla-
mento. Tanto aos futuros parlamentares como aos governantes 
colocam-se dois desafios básicos: a opção irrenunciável pelo diálogo 
e uma atitude constante de humildade. Diálogo que revele a priori-
dade dos interesses da nação face aos interesses pessoais de cada 
deputado e conveniências claramente partidárias. Pode ser estra-
nho referir a humildade como o segundo grande desafio: não é tan-
to o peso da distribuição do poder legislativo, resultante do sufrá-
gio, que não o atribuiu, claramente, a uma só força política – antes 
o dispersou por várias -, mas porque é necessário que, todos os que 
decidem e/ou governam, tenham sempre presente que, o que lhes 
foi confiado, não foi poder mas serviço.  

Por outro lado, há medidas de organização do Estado e da socieda-
de portuguesa, em geral, que já não se compadecem com mais 
esperas. Refiro algumas de âmbito mais geral e outras mais específi-
cas: assumindo sempre as suas obrigações nos domínios do planea-
mento e da monitorização, descentralize boa parte das suas tarefas, 
confiando nas potencialidades dos cidadãos e das suas organiza-
ções. Isto só será viável se for declarada uma corajosa guerra à 
burocracia anacrónica. 

Nas urgentes transformações necessárias à “maioridade” da socie-
dade portuguesa é, sem sombras de dúvida, prioritária, a criação de 
condições para a revitalização da prática da democracia participati-
va, expressão de um sadio regime democrático. 

Os desafios mais concretos estão, em meu entender, na reestrutu-
ração do Estado Social, no sentido de o fortalecer; na reforma da 
Segurança Social que, como expressão mais objetiva da dimensão 
social do Estado, precisa de assentar numa proteção social dignifi-
cante dos cidadãos e no combate ao dramático desemprego... 

Finalmente, é fundamental que, quer o novo governo quer o parla-
mento nunca confundam desenvolvimento humano com 
mero crescimento económico. 
(Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa, Semanário Ecclesia) 



A PALAVRA DO SENHOR    
28º Domingo Tempo Comum/B 

Leituras: Sab 7, 7-11      Salmo 89          
     Hb  4,12-13       Mc 10, 17-30 

A liturgia do 28º Domingo do Tempo 
Comum convida-nos a reflectir sobre as 
escolhas que fazemos; recorda-nos que 
nem sempre o que reluz é ouro e que é 
preciso, por vezes, renunciar a certos 
valores perecíveis, a fim de adquirir os 
valores da vida verdadeira e eterna.  

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel 
apresenta-nos um “hino à sabedoria”. O 
texto convida-nos a adquirir a verdadeira 
“sabedoria” (que é um dom de Deus) e a 
prescindir dos valores efémeros que não 
realizam o homem. O verdadeiro “sábio” 
é aquele que escolheu escutar as propos-
tas de Deus, aceitar os seus desafios, 
seguir os caminhos que Ele indica.  

O Evangelho apresenta-nos um homem 
que quer conhecer o caminho para alcan-
çar a vida eterna. Jesus convida-o renun-
ciar às suas riquezas e a escolher 
“caminho do Reino” – caminho de parti-
lha, de solidariedade, de doação, de 
amor. É nesse caminho – garante Jesus 
aos seus discípulos – que o homem se 
realiza plenamente e que encontra a vida 
eterna.  

A segunda leitura convida-nos a escutar 
e a acolher a Palavra de Deus proposta 
por Jesus. Ela é viva, eficaz, actuante. 
Uma vez acolhida no coração do homem, 
transforma-o, renova-o, ajuda-o a discer-
nir o bem e o mal e a fazer as opções cor-
rectas, indica-lhe o caminho certo para 
chegar à vida plena e definitiva.  

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  
 

Vai... vende...dá...vem e seguem-me! 

Senhor: 

Quantas vezes experimentei quanto é 
difícil seguir-te nestas condições. Eu fico, 
sim, cativado pelo teu olhar cheio de 
amor mas, depois, penso nos momentos 
em que preciso colocar à disposição as 
minhas seguranças, os meus bens, o meu 
conforto. 

Senhor: 

Eu quero seguir-te, mas tu exiges demais. 
Porquê tenho de me libertar de tudo para 
acreditar em ti e no teu Reino? Não 
poderia ficar, pelo menos, com alguma 
coisa como reserva em caso de 
necessidade? 

Senhor: 

É verdade: tu ofereces o cêntuplo, mas 
queres pessoas livres e decididas, não 
gente oportunista ou que utiliza a tua 
Palavra como um seguro, quando lhe 
convém. 

Senhor: 

Este “jovem rico” que está em mim tem 
dificuldade em responder com prontidão 
aos teus pedidos. Todavia, reconhece 
com sinceridade, que não há outros 
percursos possíveis: este é o único 
caminho para te seguir.  

SÍNODO DA FAMÍLIA 
a decorrer em Roma - Vaticano  

até ao dia 25 de outubro. 

Encorajar as famílias, manifestar con-
fiança no compromisso dos pais e dos 
filhos, evitar que algumas famílias se 
sintam excluídas do abraço da Igreja. 

São estas as palavras e os conceitos 
que se encontram nas intervenções dos 
Padres Sinodais, nas várias relações 
entregues à secretaria do Sínodo no fim 
da avaliação do Instrumentos laboris, o 
documento que serve como base para 
a discussão. 

Na verdade, em todos os documentos 
emerge a preocupação de manifestar 
proximidade e solidariedade, por parte 
da Igreja, às famílias de todo o mundo 
e, em particular, às famílias marcadas 
pelo sofrimento, pela exclusão, pela 
perseguição e pela tragédia dos vários 
conflitos. Estamos perante uma situa-
ção difícil - ninguém o nega - mas isso 
não deve fazer passar em segundo pla-
no o facto que a família possui recursos 
extraordinários, que é necessário sus-
tentar e valorizar. E isso deve estar bem 
patente na avaliação da Igreja. 

 

Os Padres sinodais salientaram, tam-
bém, a necessidade de utilizar uma lin-
guagem simples, inspirada e que 
"toque" os corações das pessoas. 

Para o bispo de Madrid, D. Carlos Osoro 
Sierra, "serve a linguagem do coração, 
que se traduz numa "pedagogia" apro-
priada: aquela que o Senhor da vida 
procura em todos nós". 

 

 

 

 

 

 

 

David: o mais novo participante ao 
Sínodo! 

O mais novo participante ao Sínodo 
chama-se David e tem 4 meses. Filho 
de um dos casais que participam como 
ouvintes no Sínodo dos Bispos sobre a 
família, chegou com os pais levado no 
carrinho e envolto numa manta cor 
verde-água. 

Tornou-se o símbolo do primeiro dia do 
Sínodo. Enquanto o Papa Francisco 
falava, David olhava, do colo da mãe, 
com olhos animados e chucha na boca, 
para as caras divertidas de bispos e 
cardeais.  

Enquanto começaram a debater-se os 
grandes temas da família, entre os ban-
cos uma mãe, com uma mala invulgar, 
típica de quem anda com as crianças: 
cheia de biberon, fraldas, babete e 
muda de roupa, marcou uma presença 
importante e invulgar.  

Mas para o casal da Diocese de Roma, 
Patrícia e Máximo, este não é um pro-
blema: desde 2004 estão em missão, 
com o Caminho Neocatecumenal, na 
Holanda, e o David é o décimo segundo 
filho: seis rapazes e seis raparigas; o 
primogénito tem 19 anos e frequenta a 
universidade; seguem os outros até ao 
… mais novo ouvinte do Sínodo! 


