
Vida na 

comunidade 

Domingo, 29 1º Domingo do Advento - Ano C 

Terça, 1 
Dezembro 

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

Quinta, 3 
 

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

Sexta, 4 21h15: Catequese de Adultos em Santo António, Rocha 
Nova. 

Sábado, 5 15h45: Missa da Catequese, no Mosteiro de Celas 

Domingo, 6 
2º de Adven-

to 

2º Domingo do Advento - Ano C 
10h00: na Cova do Ouro, festa do Pai Nosso. 
21h30: Serenata a Nossa Senhora, no Mosteiro de Celas 

Terça, 8 
Imaculada 
Conceição 

Missas de horário dominical 
Não há Missas: Casal do Lobo, Cova do Ouro e Carapi-
nheira.  

O CELEIRO DA SOLIDARIEDADE 
 

Durante todo o tempo de Advento 
queremos transformar a nossa Igreja 
e as nossas capelas em pequenos 
celeiros de solidariedade. Pedimos 
que, em cada domingo, tragam pro-
dutos alimentícios para prepararmos 
abundantes cabazes para as famílias 
mais necessitadas da paróquia. De 
preferência, produtos de longa dura-
ção:  LEITE, AÇUCAR, BOLACHAS, 
ARROZ, MASSA, ENLATADOS, AZEITE, ... 
 

  

. 

SERENATA A NOSSA SENHORASERENATA A NOSSA SENHORASERENATA A NOSSA SENHORASERENATA A NOSSA SENHORA    

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, 
com a animação do Pe. Carlos Augus-
to Noronha Lopes.  

Bilhete: 10 Telhas (adquire-se no 
Mosteiro ou na igreja de Santo Antó-
nio)  Para informações, contactar a 

Mesa da Irmandade: Juiz, Dr. Formo-

sinho, 969738836 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
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Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

tel.: 239 711 992  |  239 713 938 
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 UM ANO DE MISERICÓRDIA 
Com este Domingo, iniciamos um novo Ano Litúrgico, com Tempo 
do Advento. O Advento é o tempo da espera de Deus que vem ao 
nosso encontro. Faz parte da nossa vida esperar; espera-se que algo 
aconteça, mas, sobretudo, esperamos encontrar alguém. Na verda-
de,  a vida é um encontro. Para nós, cristãos, viver significa encon-
trar Jesus.   

A nossa espera (advento), portanto, não é uma simples orientação 
para o futuro, mas é a esperança de que alguém virá até nós, toma-
rá sobre si a carga da nossa vida e cuidará de nós para sempre. 

A atitude de fé que caracteriza o cristão é de 
uma grande confiança em Deus, porque Ele é um 
Pai de misericórdia que não quer que ninguém 
dos seus filhos caia nas trevas do medo, da angús-
tia e da morte. 

O Advento deste ano traz consigo algo de excepcio-
nal: no próximo dia 8 de Dezembro se abrirão as 
portas do Jubileu extraordinário da Miseri-
córdia, como “tempo favorável para a Igreja, a 
fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes”. 

Papa Francisco afirma-o com clareza na Bula de proclamação deste 
ano (“O rosto da misericórdia”): “Precisamos sempre de contemplar 
o mistério da misericórdia, que é fonte de alegria, serenidade e paz, 
e condição da nossa salvação”. Portanto, ao longo deste ano litúrgi-
co, os católicos estão convidados, de maneira especial, a manter 
fixo o seu olhar em Jesus Cristo, “rosto da misericórdia do Pai”. 

A misericórdia não é uma ideia, uma entidade abstracta, mas é uma 
experiência; por isso, comporta um encontro. Só um encontro com 
o Senhor da Misericórdia pode abrir o coração à confiança e ao Espí-
rito Santo. Só quem foi “acariciado” pela ternura da misericórdia, 
pode encontrar-se com Deus e ajudar os outros a encontra-lo! 



A PALAVRA DO SENHOR    
1º Domingo do Advento / C 

Leituras: Jr 33,14-16  Salmo 24 (25)     
     1Ts  3, 12-4,2      Lc 21, 25-28.34-36  

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericór-
dia e dai-nos a vossa salvação! 

O cântico ao evangelho, tirado do salmo 
84, é um prelúdio esplêndido do evange-
lho que fala da vinda do Senhor, que é 
presença viva e operante do seu povo. 

O tempo do Advento abre para os crentes 
o tesouro inestimável da salvação realiza-
da por Cristo, na qual a Igreja vai buscar o 
seu alimento ao longo do Ano Litúrgico. 

O ano litúrgico, que é propriamente o Ano 
da Graça divina, abre e fecha com a visão 
grandiosa e majestosa do “Senhor que 

vem, Juiz dos vivos e dos mortos”. 

O Senhor vem, e quem o espera, não 
conhecendo a hora da sua chegada, deve 
vigiar, rezar e discernir os sinais que anun-
ciam uma libertação próxima e definitiva. 

O primeiro evangelho proclamado neste 
novo ano litúrgico (ciclo C, que apresenta 
o evangelho de Lucas) propõe o anúncio 
solene do fim e do significado da nossa 
caminhada de vida. 

Trata-se da recapitulação de todo o Plano 
divino que, anunciado como rebento da 
casa de David e como realizador da justiça 
de Deus (1ª leitura), agora manifesta-se 
com grande poder e glória: é o Filho do 
homem ressuscitado que vem. 

Nós, que já o conhecemos e fomos forma-
dos nos seus caminhos, continuamos 
desejosos de crescer e abundar na carida-
de (2ª leitura). Por isso, rezamos:  

Para Vós, Senhor, elevo a minha alma,  

em Vós confio. 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Deus omnipotente,  

que estais presente em todo o universo e 
na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vós que envolveis com a vossa ternura 
tudo o que existe, derramai em nós a for-
ça do vosso amor para cuidarmos da vida 
e da beleza. 
Inundai-nos de paz, para que vivamos 
como irmãos e irmãs sem prejudicar nin-
guém. 
Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar 
os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
Curai a nossa vida, para que protejamos o 
mundo e não o depredemos, 
para que semeemos beleza e não poluição 
nem destruição. 
Tocai os corações daqueles que buscam 
apenas benefícios à custa dos pobres e da 
terra. 
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada 
coisa, a contemplar com encanto, 
a reconhecer que estamos profundamen-
te unidos com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais connosco todos os 
dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa 
luta pela justiça, pelo amor e pela paz. 
(Papa Francisco, Laudato si’)  

LUCAS  
o evangelista do Ano C 

A tradição diz que Lucas foi pintor e médico. 
Na realidade, ele foi o iconógrafo de Jesus, 
glória de Deus e salvação do homem. 

Lucas manifesta o anseio do peregrino: con-
templar a luz daquele rosto diante do qual o 
homem sente-se em casa, porque só ali 
encontra a si próprio e espelha aquele de 
quem é imagem e semelhança. As palavras 
“Felizes aqueles que ouvem a palavra de 
Deus e a guardam” (Lc 11, 28), apontam  o 
caminho pelo qual se realiza este desejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto de Lucas foi apelidado de “evangelho 
da misericórdia”. Na verdade, o convite a ser 
“misericordiosos como o Pai é misericordio-
so” (6, 36) constitui o lema de todo o seu 
escrito.  

Lucas vive e canta o amor louco de um Deus 
enamorado pelo homem, sua criatura. Este 
amor, princípio da sua vida de Filho do Pai, 
torna-se para todos os irmãos fonte de uma 
existência nova, que vence todo o mal. 

O evangelho de Lucas, portanto, apresenta-
se como uma grande catequese, que começa 
pelo desejo de ver o Senhor e aponta o cami-
nho para o realizar, na escuta da sua palavra. 

Lucas é considerado como um evangelista 
histórico, universal e missionário; um homem 
e um cristão sensível à verdade, aberto ao 
diálogo e desejoso que a paz se instaure em 
toda a terra. 

O ESTILO DA FÉ 

Papa Francisco, na viagem que está a 
realizar a três países da África: Quénia, 
Uganda e República Centro-africana, está 
a dar uma grande lição a toda a gente. 
Uma lição de coragem e de fé. 

Numa fase muito delicada, no que diz 
respeito ao equilíbrio internacional, e 
contrariando conselhos que sugeriam de 
evitar uma deslocação a países de alto 
risco, Papa Francisco tomou a decisão de 
ir para frente, porque ele sente-se ampa-
rado pelo do Senhor , em cujas mãos 
entrega a sua vida e a sua missão. 

O que preside a todas as Igrejas, na cari-
dade, está consciente da importância de, 
neste preciso momento, ir para onde 
outros estão cavando vales de ódio e 
levantando muros de divisão. Papa Fran-
cisco não tem medo de atravessar as 
linhas de fogo, para se debruçar sobre os 
pobres que esperam e sofrem. 

São significativas as palavras pronuncia-
das na visita ao bairro de lata de Nairobi: 
“Obrigado por me terem acolhido no vos-

so bairro. Aqui sinto-me em casa, parti-

lhando este momento com irmãos e 

irmãs que - não tenho vergonha de o 

dizer - têm um lugar especial na minha 

vida e nas minhas escolhas. Estou aqui 

porque quero que saibais que as vossas 

alegrias e esperanças, as vossas angús-

tias e o vosso sofrimento não me passam 

ao lado! Conheço as dificuldades que 

encontrais no dia a dia! Como é possível 

não denunciar as injustiças sofridas?”. 

O testemunho do Papa Francisco é a 
revolução que ele prega: não um novo 
sistema doutrinal ou um novo aparato 
institucional, mas fé que dá sabor à exis-
tência, através da aproximação, do diálo-
go, do acolhimento, da ternura, do servi-
ço. 


