
Vida na 
comunidade 

Domingo, 20 
 

4º Domingo do Advento - Ano C 
Atividades de grupos de jovens e escuteiros 

Terça, 22 Às 21h00: Celebração penitencial. 

Quinta, 24 
 

Não há Missa às 18h30. 
Às 22h00: Missa do galo no Dianteiro. 
Às 24h00: Missa do galo, em Santo António. 

Sexta, 25 
NATAL 

Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Missas de horário dominical. Há Missa em todas as Capelas: 
Casal do Lobo: 9h; Celas: 10h; Cova do Ouro: 10h; Tovim: 
11hh; Rocha Nova: 11h; Carapinheira: 11h; Dianteiro: 12h. 

Sábado, 26 Festa de Santo Estêvão, primeiro mártir da Igreja. 
Missas às 8h00 e 18h30 
Às 17h00: Reunião de preparação para o Batismo. 

Domingo, 27 Solenidade da Sagrada Família 
Às 12h00: Em Santo António: Solene renovação das promes-

sas matrimoniais. 
Os casais que desejam renovar as promessas do matrimónio             
terão que dar o nome antes do início da eucaristia. Depois da 
homilia haverá a renovação das promessas matrimoniais. É 
indispensável estarem presentes os dois.  Aos casais que reno-
vam as promessas matrimoniais será entregue uma recorda-
ção deste dia. 
Às 13h00: Batismos na Igreja de Santo António. 

Sexta,  
1 de Janeiro 

2016 

Santa Mãe de Deus - 39º Dia Mundial da Paz 
Horário das Missas: - em Santo António: 9h, 12h e 18h30; no 
Mosteiro de Celas: 10h00; na Rocha Nova: 11h00; no Diantei-
ro: 12h00. Nas restantes Capelas, não há Missa. 

Domingo, 3 Epifania do Senhor 
Horário normal das Missas. 

 

Santo e Feliz Natal  

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 13 - 20 Dez. 2015  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

 SANTO NATAL  
Caríssimos irmãos: na proximidade da festa do Natal, queremos 
partilhar convosco a alegria que o mistério da encarnação do 
Senhor nos traz. Na verdade, em Cristo, o Deus “que está no alto 
dos céus” tornou-se o “Deus connosco”. O Salvador que nasceu 
em Belém não é um Deus anónimo e longínquo, mas é o Deus que 
até “conta os cabelos da nossa cabeça”. Ele guia misteriosamente 
cada uma das nossas existências e toda a história humana, para 
entrar em comunhão plena e total connosco. 

Este mistério enche-nos de tanta alegria, que não podemos guardá
-la só para nós, porque ela é como o fogo: uma vez aceso, quer 
espalhar-se por toda a terra. 

O homem - dizia Santo Agostinho - anda sempre inquieto porque, 
sendo feito para o infinito, para um amor sem limites, experimenta 
que as criaturas não o podem saciar. Eis, então, que o Deus excel-
so, em Jesus, se torna o “infinitamente pequeno”. No Menino 
Jesus, portanto, podemos saciar toda a nossa fome de verdade, de 
justiça e de paz, isto é, a nossa fome de amor, que constitui a ple-
nitude da alegria. 

Caríssimos irmãos, com S. Paulo, pedimos a Deus “que nos encha 
do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteli-
gência espiritual, a fim de caminharmos de modo digno do Senhor, 
para seu total agrado: demos frutos em toda a espécie de boas 
obras e progridamos no conhecimento de Deus; deixemo-nos for-
talecer plenamente pelo poder da sua glória, para chegarmos a 
uma constância e paciência total com alegria”. (Col. 1, 9-11) 

Ao agradecer os muitos sinais de simpatia e generosidade que 
tivestes para connosco, desejamos a toda a comunidade paroquial, 
às famílias e a cada um em particular, um Santo e Feliz Natal. 

Frei Domingos, frei Paulo, frei Severino e frei José Carlos 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
4º Domingo do Advento / C 

Leituras: Mq 5,1-4  Salmo: 79 (80)          
   Hb  10, 5-10      Lc 1, 39-45 

Bem-aventurada aquela que 

acreditou! 
A liturgia deste domingo nos propõe a figu-
ra de Maria como modelo de espera e de 
disponibilidade. A espera torna-se mais 
intensa, porque a meta está próxima. A dis-
ponibilidade em relação à prima Isabel  é 
exemplo de caridade concreta. Quer Maria 
quer Isabel põem em prática o que o evan-
gelista Lucas atribui àqueles que sabem con-
templar “as grandes obras do Senhor” e 
sabem testemunha-las. 

Na verdade, Maria e Isabel falam porque 
viram os sinais da obra de Deus realizados 
em si próprias, acreditaram na sua palavra e 
na sua presença. Nisto, antecipam a fé no 
mistério da encarnação: no homem Jesus é-
nos oferecida a presença de Deus entre nós. 

No centro do evangelho encontramos duas 
mães: Isabel e Maria. A sua maternidade 
constitui a plenitude da vida. Para elas, a 
maternidade está carregada não apenas de 
significado humano, porque o filho que tra-
zem no ventre é o sinal da intervenção de 
Deus nas suas vidas. 

Por meio delas, cumpre-se a promessa que 
escutamos na primeira leitura, onde o pro-
feta anuncia paz e prosperidade por parte 

de Deus, através de 
uma personagem 
humilde. É este o 
critério de agir de 
Deus no meio dos 
homens: Ele é um 
de nós, e nele Deus 
salva a nossa frágil 
humanidade. 

NATAL DO SENHOR  

Senhor: 
Tu que existias desde o princípio, quiseste 
entrar na nossa história e estabelecer a 
tua morada no meio de nós. 

A tua aparição não foi fugaz. Quiseste 
assumir a nossa carne e tudo o que isso 
comporta: uma língua, uma cultura, uma 
tradição, um percurso comum a todos os 
homens deste mundo. 

Nada da nossa vida te é desconhecido: 
nem a fragilidade de um bebé, nem a 
aventura do crescimento, nem a passa-
gem crucial da adolescência, nem a solidez 
da idade adulta. Jesus, na tua bagagem, 
entraram alegrias e cansaços, sofrimentos 
e sucessos, bem como a experiência da 
pobreza e de um duro trabalho quotidia-
no. 

Tornaste-te um de nós, judeu entre os 
judeus, cidadão do mundo, para fazer res-
plandecer a glória de Deus por meio dos 
teus gestos e das tuas palavras. 

Em ti, podemos contemplar o rosto autên-
tico do Pai e libertá-lo  de todas as másca-
ras que o deturpam. Contigo, experimen-
tamos o que significa ser acolhidos pela 
tua misericórdia, ser transformados pela 
tua graça e ser iluminados pela tua verda-
de. 

Eis porque, hoje, o nosso coração se abre 
a uma imensa gratidão, pois, na tua carne 
- Jesus - tu nos doaste um amor infinito, 
que nunca se desgasta. 

SAGRADA FAMÍLIA 

Leituras: 1Sm 1,20-22.24-28 Salmo: 83 (84)     
     1Jo  3, 1-2-21-24      Lc 2, 41-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

A festa da Sagrada Família fala do desejo, 
tipicamente humano, de ter uma casa, 
um lugar onde se possa fazer experiência 
de amor e de comunhão recíproca, um 
espaço próprio para o dom e a harmonia 
das mútuas relações. 

A família de Nazaré torna-se, deste 
modo, um sinal interpelador: em primei-
ro lugar, projeta-nos para o mistério da 
vida que se expande não só pelas inicia-
tivas e pelas obras, mas, sobretudo, pela 
capacidade de acolhimento, escuta e 
respeito. 

Em segundo lugar, a família de Nazaré é 
sinal para a família do nosso tempo, que 
enfrenta grandes dificuldades e que cor-
re o risco da desagregação.  

Mas é, também, um sinal para a Igreja, 
que é chamada a constituir-se como 
“família de Deus” no mundo. 

A mensagem do evangelho é importan-
te: o Senhor não contrapõe a família de 
Deus à família humana, pois quem 
“serve a Deus” dá sentido e realização 
também a uma vida de relação numa 
comunidade humana.  

 

ENTÃO VIRÁ A PAZ... 
Se acreditas que um sorriso é mais forte 
que uma arma; 

Se acreditas no poder de uma mão ofereci-
da; 

Se sabes olhar para o outro com um toque 
de amor; 

Se sabes preferir a esperança à suspeita; 

Se achas que te cabe a ti dar o primeiro 
passo; 

Se consegues participar da alegria do teu 
vizinho; 

Se para ti o estranho é um irmão que te foi 
proposto; 

Se sabes dar gratuitamente um pouco do 
teu tempo por amor; 

Se consegues aceitar que o outro te preste 
um serviço; 

Se partilhas o teu pão e sabes acrescentar 
um bocado do teu coração; 

Se acreditas que o perdão vai mais longe 
do que a vingança; 

Se consegues ouvir o infeliz que te faz per-
der o teu tempo e manter-lhe o sorriso; 

Se sabes acolher uma opinião diferente da 
tua; 

Se para ti o outro é, acima de tudo, um 
irmão, 

Se acreditas que a PAZ é possível, 

Então virá a paz!  (Pierre Quilbert) 


