
Vida na 

comunidade 

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. 

Terça, 24 21h15: Catequese de adultos no Tovim e no salão da Carapinheira 
da Serra. 

Quinta, 26 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 18h00, no Mosteiro de Celas: Lectio divina. 

Sexta, 27 21h00: Preparação dos batismos. 
21h15: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha Nova. 

Sábado, 28 11h30: Missa da Catequese (primeiros  três anos) 
15h00: Missa da Catequese (restantes anos) 
16h00: Abertura das celebrações dos aniversários da Junta de 
Freguesia e da chegada dos frades. 

Domingo, 29 
1º de Advento 

1º Domingo do Advento - Ano C 

A Irmandade de Nossa Senhora da 

Piedade do Mosteiro de Celas  

convida  
todas as pessoas a participar na Serenata a 
Nossa Senhora, que se realizará no Mosteiro 
de Celas no domingo, 6 de Dezembro, às 
21h30. 

A serenata é proposta pelo Pe. Carlos 
Augusto Noronha Lopes, Pároco de Buarcos, 
acompanhado pelo grupo musical da sua 
comunidade. 

A Serenata - Concerto tem, também, a fina-
lidade de angariar fundos para compartici-
par nas obras urgentes de restauro do  Mos-
teiro de Celas.  

Para informações, contactar a Mesa da 

Irmandade: Juiz, Dr. Formosinho, 969738836 
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 UM REINO PARA SERVIR 

As efemérides do 160º aniversário da Junta de Freguesia de 
Santo António dos Olivais e do 40º aniversário da chegada dos 
Frades Menores Conventuais à Paróquia de Santo António dos 
Olivais conjugam-se significativamente com a festa litúrgica de 
Cristo Rei, que completa o Ano litúrgico.  

Na verdade, quer a Junta da Freguesia quer a Paróquia exer-
cem uma forma de poder, respetivamente, temporal e espiri-
tual, sobre as pessoas. Porém o poder, de forma geral, é sinó-
nimo de força, riqueza e honra social. Pelo contrário, Jesus, 
que foi constituído “Rei e Senhor do universo”, disse clara-
mente que o Seu reino é diferente dos reinos deste mundo, 
porque está atribuído aos pobres, aos misericordiosos, aos 
que têm fome e sede de justiça. O poder de Jesus exerce-se 
tornando-se últimos, servindo a todos. 

Se Jesus veio ao mundo para “abrir um caminho de salvação”, 
isto é, de vida e de vida abundante, significa que os nossos 
critérios, políticos, sociais e religiosos, devem ser “retificados” 
tendo em conta os seus. 

O poder que, respetivamente, a Junta de Freguesia e a Paró-
quia exerceram nestas últimas décadas, manifestou-se como 
atento e sensível às necessidades das pessoas e contribuiu 
notavelmente para o desenvolvimento e a criação de laços de 
solidariedade humana e social. 

O nosso voto é que, quer a Junta da freguesia quer a paróquia 
de Santo António dos Olivais, dentro das suas próprias compe-
tências e funções, continuem a servir as populações da fre-
guesia com justiça e verdade, amor e misericórdia. 



A PALAVRA DO SENHOR    
34º Domingo T.C./B/ Cristo Rei 

Leituras: Dn 7,13-14  Salmo 92 (93)     
      Ap  1, 5-8       Jo 18, 33-37  

No 34º Domingo do Tempo Comum, cele-
bramos a Solenidade de Jesus Cristo, Rei e 
Senhor do Universo. A Palavra de Deus 
que nos é proposta neste último domingo 
do ano litúrgico convida-nos a tomar cons-
ciência da realeza de Jesus; essa realeza, 
porém, não pode ser entendida à maneira 
dos reis deste mundo: é uma realeza que 
se concretiza de acordo com a lógica de 
Deus. O Evangelho, especialmente, explica 
qual é esta lógica. 

A primeira leitura anuncia que Deus vai 
intervir no mundo, a fim de eliminar a 
crueza, a ambição, a violência, a opressão 
que marcam a história dos reinos huma-
nos. Através de um “filho de homem” que 
vai aparecer “sobre as nuvens”, Deus vai 
devolver à história a sua dimensão de 
“humanidade”. 

Na segunda leitura, o autor do Livro do 
Apocalipse apresenta Jesus como o Senhor 
do Tempo e da História, o princípio e o fim 
de todas as coisas, o “príncipe dos reis da 
terra”, Aquele que há-de vir para instaurar 
um reino definitivo de felicidade, de vida e 
de paz. 

O Evangelho apresenta-nos, num quadro 
dramático, Jesus a assumir a sua condição 
de rei diante de Pôncio Pilatos. A cena 
revela, contudo, que a realeza reivindicada 
por Jesus não assenta em esquemas de 
ambição, de poder, de autoridade, de vio-
lência, como acontece com os reis da ter-
ra. A missão “real” de Jesus é dar 
“testemunho da verdade”; e concretiza-se 
no amor, no serviço, no perdão, na parti-
lha, no dom da vida. 

(www.dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Senhor:  

entre tantas formas de dominação prepo-

tente e de um orgulho empedernido, 

infunde em mim a grandeza da humilda-

de e a dignidade real da pequenez! 

Perante tantas traições, entre a facilida-

de de ofender e o risco de perdoar, 

mantêm em mim a inocência de acredi-

tar que, no teu Reino, o mundo se reno-

va no bem. 

Entre tanta mentira, de quando a arbitra-

riedade se alimenta das leis do egoísmo, 

dá-me a consciência do teu amor inaba-

lável, inspira em mim uma entrega por 

amor… 

Senhor, entre as pregas da inveja, os dar-

dos da competição, e as evidências do 

mal, 

dá-me um coração manso como o teu, 

um olhar de esperança, umas mãos ser-

vas…  

BREVE HISTÓRIA DA CHEGADA DOS  
FRADES MENORES CONVENTUAIS  
À PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO  

DOS OLIVAIS - COIMBRA 

A entrada dos franciscanos na paróquia de Santo 
António dos Olivais deu-se em Novembro de 1974, 
com a presença de três frades: Frei Emanuel Brídio, 
Frei Martinho Penasa e Frei Lucas Brídio. Pouco tem-
po depois, nos meados do mês de janeiro de 1975, 
Frei Emanuel Brídio deixou definitivamente Coimbra e ficou, como Pároco, Frei Lucas Brí-
dio, auxiliado por Frei Martinho Penasa que, também, poucos depois regressou à Itália. 

Em outubro de 1975 chegaram de Pádua, para reforçar a comunidade, os Freis Paulo Beret-
ta e Jorge Carraro; mas, em Abril de 1976 o frei Jorge regressou à Itália e chegou, em 
Setembro, o Frei Severino Centomo. Mas a comunidade ainda não assentou; pois em 
setembro de 1977 chegou o Frei Eliseu Moroni e em outubro do mesmo ano voltou para 
Itália frei Lucas Brídio. 

Assim, em 17 de Abril de 1978 ficou canonicamente constituída a primeira comunidade dos 
franciscanos conventuais, assim composta: Frei Paulo Beretta, Pároco e Guardião do con-
vento, Frei Severino Centomo e Frei Eliseu Moroni, coadjutores da paróquia e membros do 

convento. A partir desta data, a paróquia entrou numa fase de profunda renovação e de 
vitalidade, graças também à colaboração das pessoas, que logo entenderam o novo estilo 
de vida e de pastoral dos frades e se prontificaram a partilhá-lo. A paróquia começou a flo-
rescer e os frutos não tardaram a vir. 

Recordamos, ao longo dos anos sucessivos, a vinda de novos frades: frei João Pedro Valbu-
sa, em 1981; Frei Paulo Fappani, em 1985; Frei Leandro Benvegnù, em 1987; Frei João Sar-
tori, em 1992; Frei Adriano Zorzi, em 1995; Frei Lucas Carcereri, em 1997; Frei Tibério Zílio, 
em 2001; Frei Domingos Celebrin, em 2005; Frei Pio Emer, em 2009;  Frei José Carlos Cer-
deira Matias, em 2013. 

Também lembramos que a comunidade paroquial foi berço de novas vocações religiosas e 
sacerdotais: Frei José Augusto Marques e Frei Pedro Manuel Pinto Perdigão. 

A sequência dos Párocos foi a seguinte: Frei Lucas Brídio, 1975-1977; Frei Paulo Beretta, 
1977-1988; Frei Severino Centomo, 1988-1997; Frei João Pedro Valbusa, 1997-2001; Frei 
Eliseu Moroni, 2001-2005; Frei Domingos Celebrin, 2005-... 

40 anos... 

Na história da vida de Moisés, o número 40 é muito significativo. Na verdade, a vida dele 
está marcada por três períodos, de 40 anos cada, até à sua morte. Os primeiros 40 são os 
anos do crescimento e dos sonhos da juventude; os segundos, estão marcados pelo chama-
mento de Deus e pelo seu projecto; os terceiros estão preenchidos pela grande aventura 
do êxodo rumo à Terra Prometida. 

A comunidade paroquial de Santo António dos Olivais acaba de viver, sob a orientação dos 
frades, 40 anos verdadeiramente ricos e fecundos. Saberá continuar o testemunho recebi-
do? Contando com a preciosa intercessão de Santo António e de tantos outros amigos do 
Senhor e dos homens, não temos dúvida que a resposta será certamente positiva. 


