
Vida na 

comunidade 

Domingo, 15 
 

33º Domingo do Tempo Comum / B - Dia dos Seminários 
Tau-Day - Encontro nacional de jovens franciscanos - Alcanena 

Terça, 17 21h15: Catequese de adultos no Tovim e no salão da Carapinheira 
da Serra. 

Quinta, 19 
 

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

Sexta, 20 21h15: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha Nova. 
21h30: na igreja de Santo António, Oração de Taizé. 

Sábado, 21 Horário normal de catequese.  
No Parque Verde da Cidade os Institutos de Vida Consagrada da 
cidade de Coimbra oferecem, neste fim de semana e ao longo de 
todo o dia, uma surpresa: uma… caminhada de bicicleta!! Ver 
para crer! 
Às 15h30-17h00:  em Santo António, retiro de catequista em pre-
paração do Advento - Natal. 
Às 16h00, na Eira de Baixo (Cova do Ouro), toda a Reitoria do 
Dianteiro é convidada para um alegre Magusto. 

Domingo, 22 34º Domingo do Tempo Comum / B - Cristo Rei 
12h00: na Igreja do Dianteiro, celebração da Passagem - cateque-
se de adultos. 
Às 15h00: Conselho Pastoral. 

160º ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE  

SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS 
 

40º ANIVERSÁRIO DA CHEGADA DOS 
FRADES MENORES CONVENTUAIS  

À PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS 
 

Por ocasião destes dois importantes aniversários, a Junta de Freguesia de Santo 
António dos Olivais organiza uma tarde comemorativa no sábado, dia 28 de 
Novembro, a partir das 16h00. 

A abertura terá lugar na igreja de Santo António, com um momento comemora-
tivo da ação dos frades franciscanos, e prosseguirá na escadaria e no Largo da 
igreja, com uma peça evocativa da figura do Santo padroeiro e da ação social e 
cultural da Junta de Freguesia. 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 08 - 15 Nov. 2015  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

 ASSEMBLEIA DOS BISPOS PORTUGUESES 
Os Bispos portugueses estiveram reunidos em Assembleia Plenária de 9 

a 12 de novembro de 2015, em Fátima, com a presença do Núncio 

Apostólico, e com representantes da Conferência dos Institutos Religio-

sos de Portugal (CIRP) e da Conferência Nacional dos Institutos Secula-

res de Portugal (CNISP).  Destacamos alguns pontos do comunicado 

final. 

No discurso de abertura, o Presidente da CEP apresentou os 
pontos principais da agenda, sem esquecer o momento que vive-
mos como sociedade portuguesa, apelando sobretudo a que se 
dê atenção aos valores e causas essenciais da pessoa e da socie-
dade, na perspetiva da doutrina social da Igreja.   

Os Bispos debruçaram-se sobre a atual situação do país, dese-
jando que tudo decorra no quadro constitucional, sem excessiva 
crispação sociopolítica, geradora de insegurança e desmotivação. 
Apelam à cultura de diálogo e de encontro no respeito recíproco, 
à informação verdadeira e transparente, à sobreposição dos 
interesses nacionais acima dos particulares, à dignificação da 
política, aos consensos nas questões fundamentais, à reconcilia-
ção e à paz na diversidade, em que todos os cidadãos se sintam 
responsáveis. 

 Na sequência da recente visita «ad limina» dos Bispos portu-
gueses, a Assembleia refletiu longamente sobre algumas orienta-
ções pastorais, tendo em conta os encontros com o Papa Francis-
co, o discurso do Papa aos Bispos e os encontros nos vários orga-
nismos da Cúria Romana. Continuando o caminho de renovação 
pastoral da Igreja em Portugal, a Assembleia procurará formas 
concretas dessa renovação, particularmente numa mais cuidada 
atenção pastoral à família e à comunidade, e num percurso cate-
quético e formativo de acompanhamento das crianças, adoles-
centes e jovens. (Do Semanário Ecclesia) 



A PALAVRA DO SENHOR    
33º Domingo Tempo Comum / B 

Leituras: Dn 12, 1-13     Salmo 15 (16)           
 Hb  10,11-14.18       Mc 13, 24-32  

 

A liturgia da Palavra do 33.º Domingo do 
Tempo Comum é um convite à esperança: 
confiar em Deus libertador, Senhor da his-
tória, que tem um projeto de vida definiti-
va para os homens. Ele – dizem textos – 
muda a noite do mundo numa aurora de 
vida sem fim. 
A primeira leitura anuncia aos crentes 
perseguidos e desanimados a chegada 
iminente do tempo da intervenção liberta-
dora de Deus para salvar o Povo fiel. É esta 
a esperança que deve sustentar os justos, 
chamados a permanecerem fiéis a Deus, 
apesar da perseguição e da prova. A sua 
constância e fidelidade serão recompensa-
das com a vida eterna.  

No Evangelho, Jesus garante-nos que, 
num futuro sem data marcada, o mundo 
velho do egoísmo e do pecado vai cair e 
que, em seu lugar, Deus vai fazer aparecer 
um mundo novo, de vida e de felicidade 
sem fim. Aos seus discípulos, Jesus pede 
que estejam atentos aos sinais que anun-
ciam essa nova realidade e disponíveis 
para acolher os projetos, os apelos e os 
desafios de Deus.  

A segunda leitura lembra que Jesus veio 
ao mundo para concretizar o projeto de 
Deus no sentido de libertar o homem do 
pecado e de o inserir numa dinâmica de 
vida eterna. Com a sua vida e com o seu 
testemunho, Ele ensinou-nos a vencer o 
egoísmo e o pecado e a fazer da vida um 
dom de amor a Deus e aos irmãos. É esse 
o caminho do mundo novo e da vida defi-
nitiva.  

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 
 

Senhor Jesus:  

Quando acontecem terramotos, inun-
dações, cataclismos, tragédias humani-
tárias, crises económicas e sociais, e 
mais violências e guerras, sentimo-nos 
como palha arrebatada pelo vento ou 
como um barco em risco de naufragar. 

Facilmente podemos cair na angústia e 
no medo, abandonados a nós próprios 
e aos nossos frágeis abrigos. 

Tu, porém, não queres que sejamos 
vítimas da depressão e do alarmismo, e 
nos ensinas a olhar para o futuro com 
esperança. Sim, porque a nossa história 
não está entregue ao acaso ou a sorte, 
nem está nas mãos do experto, do 
poderoso ou do malvado. 

És Tu, Jesus, o Senhor da história; és Tu 
que a conduzes até ao seu cumprimen-
to. Por isso, a nossa existência está em 
boas mãos, entregue a Ti que realizas 
um desenho de amor. 

Dá-me, Senhor, a graça de manter a 
serenidade e a calma no meio dos mui-
tos tsunamis da vida e de ler com espe-
rança lucidez os sinais deste tempo. 

REFUGIADOS 
Diante do drama dos 

Refugiados, os nos-

sos Bispos pronuncia-

ram-se, no comunica-

do final da Assem-

bleia plenária, com 

estas palavras: 

“Perante o drama dos refugiados que 
fogem à guerra, à perseguição e à fome 
no Médio Oriente e no Norte de África, 
os Bispos de Portugal continuam em 
sintonia com os reiterados apelos do 
Papa Francisco e reafirmam o dever do 
acolhimento em nome das raízes huma-
nas e cristãs da Europa.  

Neste contexto saúdam as instituições 
portuguesas que estão desde já prepa-
radas para esta missão. e congratulam-
se pelas iniciativas da Plataforma de 
Apoio aos Refugiados (PAR-Famílias), na 
qual se encontram muitas instituições 
da Igreja. Manifestam, contudo, a sua 
preocupação pelo atraso na recolocação 
dos 160 mil refugiados e recomendam 
às autoridades europeias e nacionais a 
maior celeridade na concretização deste 
processo.  

Formulam também o desejo de que pos-
sam ser acolhidos dignamente antes do 
frio de inverno, acabando com a cena 
desumana destes novos pobres diante 
de muros de betão e de arame farpado. 
Louvam ainda a solidariedade dos por-
tugueses para com os refugiados que se 
encontram em campos no Líbano, atra-
vés do programa “PAR-Linha da Frente”; 
para eles será canalizado o contributo 
da operação “Dez milhões de Estrelas - 
um gesto pela Paz” deste ano”. 

PAPA FRANCISCO  EM FLORENÇA 
No fim de semana passado, Papa Francisco 

esteve em Florença. Dos discursos pronun-

ciados, destacamos estas significativas pala-

vras sobre a Igreja: 

“A Igreja que apresenta estas três caracte-
rísticas: humildade, abnegação e bem-
aventurança, é uma Igreja que sabe reco-
nhecer a ação do Senhor no mundo, na 
cultura, na vida diária das pessoas. Já dis-
se mais de uma vez e repito-vos de novo 
hoje: «prefiro uma Igreja acidentada, feri-

da e enlameada por ter saído pelas estra-

das, a uma Igreja enferma pelo fechamen-

to e a comodidade de se agarrar às pró-

prias seguranças. Não quero uma Igreja 

preocupada com ser o centro, e que acaba 

presa num emaranhado de obsessões e 

procedimentos» (EG 49).  
Porém, é preciso evitar a tentação 
“pelagiana”, que impele a Igreja a não ser 
humilde, abnegada e bem-aventurada. Fá-
lo com a aparência do bem. O pelagianis-
mo leva-nos a ter confiança nas estrutu-
ras, nas organizações, nas planificações 
perfeitas porque abstratas. Com frequên-
cia leva-nos até a assumir um estilo de 
controle, de rigidez, de normatividade. A 
norma dá ao pelagiano a segurança de se 
sentir superior, de ter uma orientação 
exata.  
Nisto encontra a sua força, não na leveza 
do sopro do Espírito. Diante dos males ou 
dos problemas da Igreja é inútil procurar 
soluções em conservadorismos e funda-
mentalismos, na restauração de condutas 
e formas superadas que nem sequer cul-
turalmente têm a capacidade de ser signi-
ficativas. A doutrina cristã não é um siste-
ma fechado incapaz de gerar perguntas, 
dúvidas, interrogações, mas é viva, sabe 
inquietar, animar”.  


