
Vida na 
comunidade 

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 reali-
zada. 

Terça, 27 
 

21h15, no Tovim: catequese de adultos. 

Quarta, 28 250º aniversário da fundação do Seminário Maior de Coimbra. 
Às 19h00, na igreja do Seminário, Missa;  
Às 21h15, Sessão solene no Auditório. 

Quinta, 29 
 

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

Sexta, 30 21h00: em Santo António, Catequese de Adultos. 

Sábado, 31 Horário normal de catequese.  Às 15h30: Missa da catequese. 

Domingo, 1  
Todos  

os Santos 

Horário das Missas: Em Santo António, Mosteiro de Celas e 
Capelas: como aos Domingos. 
Às 16h00: oração e bênção no cemitério de Santo António. 
No Dianteiro: às 16h00, Missa no cemitério.  

Segunda, 2 
Comemoração 
Fieis defuntos  

 

Dia de Finados. 
Horário das Missas em Santo António: 8h00 e 18h30 

  CALENDÁRIO ANTONIANO  

PARA 2016 
 

Está pronto o calendário, preparado pela revista 
“Mensageiro de Santo António, e que nos acom-
panhará ao longo de todo o próximo ano.  

As imagens do calendário refletem a arte e a 
devoção popular a este grande santo português, 
que deixou uma marca 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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 UMA IGREJA MISSIONÁRIA EM PORTUGAL 
O presidente da Comissão Episcopal Missões e Nova Evan-
gelização, D. Manuel Linda, afirmou, por ocasião da celebra-
ção do Dia Mundial das Missões na paróquia de Carnaxide 
em Lisboa, que a Igreja em Portugal só ultrapassa os proble-
mas internos se se organizar de “maneira missionária” 

Para o presidente da Comissão Episcopal Missões e Nova 
Evangelização, “os missionários não se fabricam por enco-
menda, mas surgem espontaneamente quando as paró-
quias, as comunidades crentes, os cristãos no seu conjunto 
assumirem uma militância destemida e uma fé assumida e 
inegociável”.  

D. Manuel Linda referiu-se ainda aos cristãos perseguidos e 
aos refugiados que chegam à Europa, provenientes espe-
cialmente do Médio Oriente, defendendo que o 
“acolhimento dos “mártires do nosso tempo” não pode 
“ficar refém de temores de quem possa vir no meio deles, 
mas é tarefa urgente que se nos impõe em nome do huma-
nismo e da fé”.  

D. Manuel Linda referiu-
se também ao Sínodo 
dos Bispos, afirmando 
que não é um “duelo 
entre conservadores e 
progressistas, mas a res-
posta ou não aos desa-
fios dos sinais dos tem-
pos”. (Do Semanário Ecclesia) 



A PALAVRA DO SENHOR    
30º Domingo Tempo Comum/B 

Leituras: Jr 31, 7-9      Salmo 125 (126)     
      Hb  5,1-6       Mc 10, 46-52 

A liturgia do 30º Domingo do Tempo Comum 
fala-nos da preocupação de Deus em que o 
homem alcance a vida verdadeira e aponta o 
caminho que é preciso seguir para atingir 
essa meta. De acordo com a Palavra de Deus 
que nos é proposta, o homem chega à vida 
plena, aderindo a Jesus e acolhendo a pro-
posta de salvação que Ele nos veio apresen-
tar.  
A primeira leitura afirma que, mesmo nos 
momentos mais dramáticos da caminhada 
histórica de Israel, quando o Povo parecia 
privado definitivamente de luz e de liberda-
de, Deus estava lá, preocupando-se em liber-
tar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, 
com amor de pai, ao encontro da liberdade e 
da vida plena.  
A segunda leitura apresenta Jesus como o 
sumo-sacerdote que o Pai chamou e enviou 
ao mundo a fim de conduzir os homens à 
comunhão com Deus. Com esta apresenta-
ção, o autor deste texto sugere, antes de 
mais, o amor de Deus pelo seu Povo; e, em 
segundo lugar, pede aos crentes que 
"acreditem" em Jesus - isto é, que escutem 
atentamente as propostas que Ele veio fazer, 
que as acolham no coração e que as transfor-
mem em gestos concretos de vida.  
No Evangelho, o catequista Marcos propõe-
nos o caminho de Deus para libertar o 
homem das trevas e para o fazer nascer para 
a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são 
convidados a acolher a proposta que Jesus 
lhes veio trazer, a deixar decididamente a 
vida velha e a seguir Jesus no caminho do 
amor e do dom da vida. Dessa forma, garante
-nos Marcos, poderemos passar da escravi-
dão à liberdade, da morte à vida.  

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Senhor Jesus, 
Peregrino do Pai, permite que a 
minha atenção te ouça os passos, 
para me fazer à peregrinação 
contigo! 
Jesus misericórdia infinita, infunde 
nos meus lábios a coragem de te 
chamar, para que nunca me possa 
separar de ti. 
Quero tirar a capa das minhas 
seguranças para que sejas o meu 
único abrigo, para que nada me 
possa eclipsar a tua luz. 
Sim, sê a minha luz, ó Luz do 
mundo, abre os meus olhos à suave 
meta do teu amor. 
Amen. 
 

Vamos acolher uma família... 

...de refugiados 
 

Como já tínhamos  anunciado na 
semana passada, a paróquia de San-
to António dos Olivais está empe-
nhada numa campanha de subscri-
ções a fim de garantir uma quantia 
que ronda os 1000 euros mensais 
para podermos acolher uma família 
de refugiados composta de um casal 
com 2 ou 3 filhos. O compromisso 
será por um período, máximo, de 2 
anos, mas poderá reduzir-se pro-
gressivamente na medida em que a 
família conseguirá integrar-se e 
encontrar um trabalho. 
Durante esta primeira semana já 
tivemos inscrições que somam 200 
euros. A maioria são pequena inscri-
ções de 5 e 10 euros. É verdade, o 
oceano é composto de muitas gotas 
de agua!  
Para se inscreverem e doar mensal-
mente uma ajuda, podem ligar para 
a Igreja no Horário do cartório: (Sr. 
José Alberto)10h30-12h30; 15h00-
18h30. Tel. 239711992. 
Podem, também, contactar um dos 
padres depois das Missas.   

OBRIGADO  

PELA VOSSA GENEROSIDADE 

CATEQUESE DE ADULTOS 
Vai começar, em quatro pontos da nossa 
paróquia: Santo António, Tovim, Rocha 
Nova e Reitoria do Dianteiro, o segundo 
ano da catequese de adultos.  

A experiência, começada no ano pastoral 
anterior, comporta uma caminhada de 
quatro anos que tem por objetivo encon-
trar Cristo, caminho, verdade e vida. Este 
encontro, porém, não é um facto indivi-
dual, mas comunitário, de igreja - povo de 
Deus. 

Por isso, a caminhada comporta não só 
um crescimento no conhecimento da fé, 
mas, e sobretudo, uma prática do evange-
lho, isto é, um ensaio de uma nova forma 
de vida, uma nova maneira de ser e de 
estar. 

A catequese é realizada por pequenos 
grupos, para favorecer a aprendizagem e 
a vivência de uma verdadeira comunidade 
cristã, a exemplo dos primeiros cristãos, 
que “eram assíduos ao ensinamento dos 
apóstolos, à comunhão fraterna, à fração 
do pão e às orações” (At 2, 42). 

O programa deste ano prevê a primeira 
fase da etapa catequética, que tem como 
objetivo central a Palavra (o Verbo que se 
encarna), na sequência do Antigo e Novo 
Testamento. 

Cada grupo estabelece o seu itinerário de 
marcha. Mesmo assim, recordamos que: 

 O grupo que reúne em de Santo Antó-
nio dos Olivais tem os seus encontros 
às Sextas feiras, pelas 21h00. 

 O grupo do Tovim reúne às Terças fei-
ras pelas 21h15. 

 O grupo da Rocha Nova reúne às Sextas 
feiras pelas 21h15. 

 O grupo da Reitoria do Dianteiro reúne 
(no salão da Carapinheira) às Terças 
feiras pelas 21h15. 


