
Vida na 
comunidade 

Domingo, 31 
 

4º Domingo do Tempo Comum / C 
Horário normal das Missas.  Na Cova do Ouro, na Missa das 
10h00, celebração da  Catequese de Adultos. 
15h00: Peregrinação Jubilar 

Segunda, 1 21h00, no Carmelo Santa Teresa: Vigília de oração , na conclusão 
do Ano da Vida Consagrada. 
21h15: Conselho Pastoral Paroquial (Sala anexa à Igreja) 

Terça, 2 de 
fevereiro 

Festa da Apresentação do Senhor. Dia dos Consagrados. 
Conclusão do ano da Vida Consagrada. 
Catequese de adultos no Tovim e na Carapinheira da Serra.  

Quinta, 4 
 

Na Igreja de Santo António, das 16h00 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 5 Catequese de adultos  em Santo António dos Olivais 

Sábado, 6 Horário normal de catequese. 

Domingo, 7 5º Domingo do Tempo Comum / C 
Horário normal das Missas.  
No Santuário de Fátima:  Peregrinação Nacional, na conclusão 
do Ano da Vida Consagrada. 

Quarta, 10 de 
fevereiro 

Quarta feira de Cinzas - Início da Quaresma.  
Dia de Jejum e  Abstinência.  
Missas com o rito da imposição das cinzas.  
No Casal do Lobo, Missa as 20h00  e no Dianteiro às 21h00.  
Nas restantes Capelas, o rito das cinzas será celebrado nas Mis-
sas do 1º Domingo da Quaresma. 

SUBSÍDIOS PARA A QUARESMA 
 Rezar na Quaresma. Vida aberta à Misericórdia. Livrinho de medita-

ção e oração diária, para integrar-se na caminhada quaresmal - Pascal da 
Igreja. Edições Salesianas. Preço: 1,50 € 

 Lectio Divina. Igreja, sacramento universal de salvação. Livrinho pre-
parado pela Diocese de Coimbra, que constitui “uma preciosa ajuda para 
que os cristãos se ponham numa atitude de escuta ao Deus que lhes apon-
ta caminhos de vida, os consola, os ama e os trata com misericórdia”.  

    Preço: 1,00 € 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 17 - 31 Jan. 2016  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

A VIDA CONSAGRADA EM PORTUGAL 
No próximo dia 2 de Fevereiro, solenidade da Apresentação do 
Senhor e Dia Mundial do Consagrado, encerra o Ano da Vida 
Consagrada, proclamado pelo Papa Francisco. A Agência Eccle-
sia, nesta esta circunstância, reuniu os responsáveis da Confe-
rência Inter-religiosa de Portugal (CIRP) para uma entrevista, de 
que publicamos alguns excertos. 

“A vida religiosa em Portugal é muito fecunda em trabalhos con-
cretos, que vão desde a educação, a saúde, a evangelização, a 
animação missionária, o jornalismo”, referiu o presidente da 
CIRP, Padre José Vieira, provincial dos Missionários Combonia-
nos, garantindo que em “todas as áreas da vida humana há reli-
giosos a trabalhar, não por espírito profissional, mas para servir 
as pessoas, sobretudo nos nichos mais necessitados da socieda-
de”. 

A vice-presidente da CIRP, irmã Maria do Sameiro, faz uma ava-
liação positiva do Ano da Vida Consagrada, referindo que foi 
uma oportunidade para “olhar o passado com gratidão, abra-
çar o futuro com esperança e viver o presente com paixão”, 
como sugeriu o Papa Francisco ao lançar esta iniciativa. “Foram 
dimensões que estiveram sempre muito presentes”, sustentou a 
provincial das Irmãs Hospitaleiras do Coração de Jesus. 

Para a Irmã Maria do Sameiro, o Ano da Vida Consagrada acres-
centa “esperança” ao “grande desafio” de continuar o “processo 
de revitalização” nas diferentes congregações religiosas. O padre 
José Vieira, sublinha a necessidade de olhar o futuro a concen-
trar energias no “desenvolvimento do carisma” e não com preo-
cupações de “autopreservação” 

Os consagrados em Portugal são cerca de 6100, seculares 450, 
há 99 congregações femininas, 33 masculinas, 19 institutos secu-
lares e 419 pessoas em formação”, referiu o presidente da CIPR. 

(Do Semanário Ecclesia) 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
4º Domingo do Tempo Comum / C 

Leituras: Jr 1, 4-5.17-19;  Sal. 70 (71)  

1 Cor 12,12,31-13, 13        Lc 4,21-30  

A Palavra de Deus neste quarto 
domingo do tempo comum convida-
nos a refletir sobre o caminho do pro-
feta: caminho de sofrimento, solidão 
e risco, mas também caminho de paz 
e esperança, porque é um caminho 
onde Deus está.  

Na peregrinação da vida cristã, que só 
pode ser na fé e na caridade, vale 
para nós a mesma presença de Deus 
em relação a Jeremias: «não temas, 
porque Eu estou contigo para te sal-
var». Deus forma Jeremias desde o 
ventre materno, escolhe-o e consagra
-o como profeta.  

No Evangelho, Jesus aparece como o 
grande profeta, desprezado pelos 
seus, mas que «passou pelo meio 
deles e seguiu o seu caminho». É o 
mesmo caminho do Pai, que nos ama 
e quer salvar.  

A segunda leitura parece desenqua-
drada desta temática: fala da caridade 
ou do amor, desinteressado e gratui-
to, apresentando-o como a essência 
da vida cristã. Parece desenquadrada, 
mas não é bem assim, porque o pro-
feta só pode ser guiado pelo amor e 
nunca pelo próprio interesse. Só 
assim a sua missão fará sentido. 

Manuel Barbosa, scj  

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor:  

Sinto que me escolheste; sinto que, como 
o profeta Jeremias, desde o ventre mater-
no pensaste em mim; sinto que tens para 
mim grandes projetos, que me sussurras 
ao ouvido quem és, para que eu Te anun-
cie aos irmãos. 

Muitas vezes me sinto como um pobre 
rapaz, imaturo, inseguro, cheio de dúvidas 
e de medos; mas, sei muito bem em quem 
me fiei, logo recupero a segurança e a 
força, porque Tu, Senhor, estás comigo 
todos os dias da minha vida. 

Tu és minha segurança e minha paixão, Tu 
enches de alegria o meu coração, Tu és a 
minha mensagem para o mundo, Tu és 
quem me conduzes ao amor, quem des-
perta em mim a ternura, quem me faz 
transbordar de misericórdia. 

E não posso deixar de o dizer às pessoas, 
com a autoridade que me dá o sentir-Te, 
com a segurança que me dá o sentir-me 
amado por Ti, com a confiança que me 
mostras em cada segundo, com a tua pre-
sença que invade meus dias e minhas noi-
tes, com a tua força que me faz grande, 
valente e ousado, com a fé que quase me 
faz atravessar montanhas e me leva a 
viver uma vida entregue a Ti e aos irmãos. 

O Papa Francisco aos Consagrados: 

DESPERTAI O MUNDO! 
Consagradas e consagrados caríssimos!  

Espero que «desperteis o mundo», porque 
a nota característica da vida consagrada é a 
profecia. A radicalidade evangélica não é 
própria só dos religiosos: é pedida a todos. 
Mas os religiosos seguem o Senhor de uma 
maneira especial, de modo profético. Esta é 
a prioridade que agora se requer: «ser pro-
fetas que testemunham como viveu Jesus 
nesta terra (...). Um religioso não deve 
jamais renunciar à profecia».  

O profeta recebe de Deus a capacidade de 
perscrutar a história em que vive e interpre-
tar os acontecimentos: é como uma senti-
nela que vigia durante a noite e sabe quan-
do chega a aurora (cf. Is 21, 11-12). Conhe-
ce a Deus e conhece os homens e as mulhe-
res, seus irmãos e irmãs. É capaz de discer-
nimento e também de denunciar o mal do 
pecado e as injustiças, porque é livre, não 
deve responder a outros senhores que não 
seja a Deus, não tem outros interesses além 
dos de Deus. Habitualmente o profeta está 
da parte dos pobres e indefesos, porque 
sabe que o próprio Deus está da parte 
deles. 

Deste modo espero que saibais, sem vos 
perder em vãs «utopias», criar «outros luga-
res» onde se viva a lógica evangélica do 
dom, da fraternidade, do acolhimento da 
diversidade, do amor recíproco. Mosteiros, 
comunidades, centros de espiritualidade, 
cidadelas, escolas, hospitais, casas-família e 
todos aqueles lugares que a caridade e a 
criatividade carismática fizeram nascer – e 
ainda farão nascer, com nova criatividade –, 
devem tornar-se cada vez mais o fermento 
para uma sociedade inspirada no Evange-
lho, a «cidade sobre o monte» que manifes-
ta a verdade e a força das palavras de Jesus. 

(Carta Apostólica, 21.11.2014) 

Papa Francisco: 

MENSAGEM DA  
QUARESMA 2016 

O Papa Francisco, na sua mensagem 
para a Quaresma 2016, alerta para o 
“delírio de omnipotência” do ser huma-
no, que o leva a ignorar quem sofre e 
esquecer Deus.  

A mensagem, intitulada «Prefiro a mise-
ricórdia ao sacrifício. As obras de mise-
ricórdia no caminho jubilar», aponta o 
dedo a “estruturas de pecado” ligadas a 
um modelo de “falso desenvolvimento 
fundado na idolatria do dinheiro”.  

A mensagem coloca a celebração da 
Quaresma de 2016 no quadro do ano 
santo extraordinário, o Jubileu da Mise-
ricórdia, que o Papa considera um tem-
po favorável para que todos possam 
“sair da própria alienação existencial, 
graças à escuta da Palavra e às obras de 
misericórdia”. 

Nesse sentido, evoca aquilo que a tradi-
ção da Igreja chama as obras de miseri-
córdia corporal e espiritual. “Estas 
recordam nos que a nossa fé se traduz 
em atos concretos e quotidianos, desti-
nados a ajudar o nosso próximo no cor-
po e no espírito e sobre os quais have-
mos de ser julgados: alimentá-lo, visitá-
lo, confortá-lo, educá-lo”, precisa. 

Francisco recorda em particular “o 
irmão ou a irmã em Cristo que sofre por 
causa da sua fé” e refere que no tempo 
da Quaresma vai enviar os “Missionários 
da Misericórdia” a fim de “serem, para 
todos, um sinal concreto da proximida-
de e do perdão de Deus”. 

(Semanário Ecclesia) 


