
Vida na 

comunidade 

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. 

Quinta, 22 
 

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

Sexta, 23 21h30: no Dianteiro, reunião de pais da catequese de crianças. 

Sábado, 24 Horário normal de catequese. Às 10h30 Catequese familiar do 3º Ano 

Domingo, 25 30º Domingo do Tempo Comum / B 
13h00: Celebração de Batismos, na Igreja de Santo António. 
Início da catequese de adultos, nos vários lugares onde é realizada. 

APOIO AOS REFUGIADOS 

Chegou o momento de concretizarmos o nosso 
empenho como Paróquia de Santo António dos Oli-
vais. Durante 2 anos queremos garantir, conforme o 
projeto da PLATAFORMA, tudo o que for necessário 
à subsistência de uma família com 2 filhos. Renda, 
luz, agua e um rendimento mensal. Calculámos,  em total, um compromisso que 
ronda os 1000 euros mensais.  

Abrimos, portanto, uma subscrição a fim de concretizarmos o objetivo.  

Para inscrever-se é necessário dar o contacto pessoal no cartório paroquial, 
notificando a importância da própria colaboração. Desta forma cada qual rece-
berá um recibo que poderá descontar no IRS. 

Horário do cartório: (Sr. José Alberto)10h30-12h30; 15h00-18h30. Tel. 239711992 

OBRIGADO PELA VOSSA GENEROSIDADE 

  CALENDÁRIO ANTONIANO PARA 2016 
 

Já está pronto o calendário, preparado pela revista 
“Mensageiro de Santo António, e que nos acompanha-
rá ao longo de todo o próximo ano. 
As imagens do calendário refletirão a arte e a devoção 
popular a este grande santo português, que deixou um 
rasto indelével na nossa igreja. 
Pode-se adquirir o calendário, pelo preço de 2 Euros, 
no cartório da igreja ou pedindo aos freis.  
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 MISSÃO, SÍNODO, FAMÍLIA  
Este domingo marca uma data muito importante e muito querida 
para a Igreja: o Dia Mundial das Missões. Não há Igreja sem missão, 
nem há missão sem Igreja. Justamente - dizia Juan Ambrosio, na 
abertura do Ano pastoral da Diocese - não é a Igreja que tem uma 
missão, mas antes é a missão que tem a Igreja. 

A missão é comunicar e testemunhar o grande amor que o Pai tem 
por cada homem; mas esta missão é completa só se brotar de uma 
comunidade e para ela ficar orientada. Todo o mundo é uma só 
comunidade, uma só família! 

O Sínodo continua o seu trabalho e entra na fase final. É o momen-
to da clarificação de assuntos delicados sobre a família e o casamen-
to, sobre as situações “irregulares” e os novos contextos sociais. O 
trabalho está marcado pela serenidade das intervenções e pelo 
desejo de ajudar a encontrar luz e discernimento para os problemas 
relacionados com este assunto. 

O Papa Francisco vai presidir este domingo a uma cerimónia simbo-
licamente muito significativas: a canonização  dos pais de Santa 

Teresa do Menino Jesus, o primeiro casal a ser canonizado em con-
junto. Louis Martin (1823-1894) e Zélia Guérin (1831-1877) repre-
sentam “dois exemplos concretos de santidade familiar”. Louis, 
relojoeiro, e Zélia, bordadeira, casaram-se em 1858 e tiveram nove 
filhos: quatro faleceram ainda na infância e cinco filhas seguiram a 
vida religiosa.  
A canonização acontece durante o Sínodo dos Bispos sobre a família 
e no Dia Mundial das Missões, de que Santa Teresa do Menino Jesus 
é padroeira.  Santa Teresa, sem ter saído do seu Carmelo, viveu um 
autêntico espírito missionário. Ela não só descobriu no coração da 
Igreja que a sua vocação era o amor, mas sabia que o seu coração - 
e o de todos nós - foi feito para amar. O mais profundo desejo do 
coração de Terezinha era ter sido missionária "desde a criação do 
mundo, até a consumação dos séculos".   



A PALAVRA DO SENHOR    
29º Domingo Tempo Comum/B 

Leituras: Is 53, 10-11      Salmo 32 (33)     
      Hb  4,14-16       Mc 10, 35-45 

A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum 
lembra-nos, mais uma vez, que a lógica de 
Deus é diferente da lógica do mundo. Convi-
da-nos a prescindir dos nossos projectos pes-
soais de poder e de grandeza e a fazer da 
nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor 
e na entrega de quem serve humildemente 
os irmãos que Deus oferece aos homens a 
vida eterna e verdadeira.  

A primeira leitura apresenta-nos a figura de 
um “Servo de Deus”, insignificante e despre-
zado pelos homens, mas através do qual se 
revela a vida e a salvação de Deus. Lembra-
nos que uma vida vivida na simplicidade, na 
humildade, no sacrifício, na entrega e no dom 
de si mesmo não é, aos olhos de Deus, uma 
vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma 
vida fecunda e plenamente realizada, que 
trará libertação e esperança ao mundo e aos 
homens.  

No Evangelho, Jesus convida os discípulos a 
não se deixarem manipular por sonhos pes-
soais de ambição, de grandeza, de poder e de 
domínio, mas a fazerem da sua vida um dom 
de amor e de serviço. Chamados a seguir o 
Filho do Homem “que não veio para ser servi-
do, mas para servir e dar a vida”, os discípu-
los devem dar testemunho de uma nova 
ordem e propor, com o seu exemplo, um 
mundo livre do poder que escraviza.  

Na segunda leitura, o autor da Carta aos 
Hebreus fala-nos de um Deus que ama o 
homem com um amor sem limites e que, por 
isso, está disposto a assumir a fragilidade dos 
homens, a descer ao seu nível, a partilhar a 
sua condição. Ele não Se esconde atrás do 
seu poder e da sua omnipotência, mas aceita 
descer ao encontro homens para lhes ofere-
cer o seu amor.  

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Pai de misericórdia, 
queremos viver os sinais do teu amor 
entre os humildes e os pobres, 
acolhendo a tua Vontade 
como fonte de alegria 
e salvação para cada pessoa. 
 
Senhor Jesus, 
toda a tua vida tem carácterr missionário. 
Quem Te seguir, não pode deixar 
de se tornar missionário, 
seguindo os teus gestos de serviço aos 
irmãos: “o que o Amor não pode calar”. 
 
Espírito Santo, 
não deixes que nos roubem o sonho 
de uma verdadeira missão, 
que implique o dom de nós mesmos 
aos pobres, aos humildes e aos doentes, 
como destinatários privilegiados da 
missão. 
 
Santa Maria, Mãe da Igreja missionária, 
contigo cantamos as maravilhas do Pai 
todo-poderoso: “A alegria do Evangelho 

é a nossa missão!” 

MISSÃO: O que o amor não pode calar! 
Chamados por Deus, temos que ter sempre presente que é o Seu amor que nos 
envolve, nos convoca e nos provoca. Reunidos em comunidade e animados pelo 
Espírito do Senhor, não deixemos de proclamar o amor único e envolvente de 
Deus! 

Imensamente amados por Ele, nele encontramos a fonte da nossa vida e do 
amor que brota em cada um de nós. O que é a missão senão o anúncio e procla-
mação deste amor único e profundo de Deus por cada ser humano? No amor de 
Deus, que foi o primeiro a amar-nos, encontramos o fundamento e a nascente 
da missão, donde brota toda a actividade missionária. Que bom sentir que 
somos profundamente amados, apesar dos nossos limites, e que tesouro que 
nos foi confiado é a Vida que brota e nasce do amor de Deus. Que bom sentir a 
sua presença fiel e consoladora hoje e sempre. O amor não pode calar e deixar 
de proclamar com alegria a todos este amor de Deus e a sua presença em cada 
ser humano. 

Somos um povo que caminha. Reunimo-nos em comunidade porque acredita-
mos no seu valor. Somos convocados para viver em comunidade a nossa fé e os 
valores do Reino, e descobrir a presença de Deus nos irmãos que caminham 
connosco. Reunimo-nos para escutar a sua Palavra e agradecer a sua presença 
na vida de todos os homens e mulheres que vivem como discípulos na escuta 
atenta e na fidelidade amorosa. Como discípulos de Jesus ressuscitado, presente 
no seio da comunidade, sentamo-nos à mesa para partilhar a sua presença viva 
e vivificante. É em comunidade e como comunidade que podemos discernir os 
sinais da sua presença no meio de tantos homens e mulheres que diariamente 
se cruzam connosco. Somos enviados em nome de uma comunidade. O amor 
não pode calar e deixar de testemunhar com alegria este maravilhoso dom que 
é a comunidade de discípulos reunidos em nome de Jesus Cristo ressuscitado. 

Pe. António Fernandes, Imc, presidente dos IMAG. 


