
Vida na 
comunidade 

Domingo, 21 
 

2º Domingo da Quaresma / C 
Em Santo António, não haverá a Missa das 18h30 
Às 15h00: Tarde de retiro, no Mosteiro de Celas, que termina  
com a Missa às 18h30. 

Terça, 23 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Carapinheira .                       
Às 21h00: Na igreja de Santa Cruz - “Terça-feira da Misericórdia”  
- Reflexão Bíblica e Confissões  

Quarta, 24 Às 21h00, no Dianteiro e na Rocha Nova, Lectio divina. 

Quinta, 25 
 

Na Igreja de Santo António, das 16h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h15: Salão paroquial de São José - Conferência Quaresmal -  

Sexta, 26 19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Catequese de adultos  em Santo António dos Olivais e na 
Rocha Nova. 

Sábado, 27 Das 9h30 às 17h00, no Instituto Justiça e Paz: retiro para Anima-
dores da Catequese de Adultos. (Almoço no Justiça e Paz) 
10h30: Horário normal de catequese.  

Domingo, 28 3º Domingo da Quaresma / C - Dia Nacional da Cáritas 
10h30: Missa de Catequese 
18h30: Missa de “passagem” grupo Catequese de Adultos 

PAPA FRANCISCO  
NO MÉXICO  

Papa Francisco, no final da viagem 
realizada no México, deixou uma 
mensagem de esperança a jovens, 
indígenas e migrantes, com valori-
zação do papel da Igreja na 
mudança. 
“Nalguns momentos senti vonta-
de de chorar, ao ver tanta espe-
rança num povo tão sofrido”, dis-
se no final da Missa a que presidiu 
em Ciudad Juárez, junto à frontei-
ra com os EUA.  

Aconselhamos a visão (seis dias em seis minutos) da RR link: http://rr.sapo.pt/
video/93872/carinhoterapia_o_filme_da_viagem_do_papa_ao_mexico  

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 20 - 21 Fev. 2016  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

Valorizar o trabalho da Igreja  
nas prisões 

O 11.º encontro nacional da Pastoral Penitenciária de Portugal, 
que terminou no domingo passado em Fátima, sublinhou a 
importância do trabalho da Igreja Católica nesta área e de garan-
tir mais condições para a reinserção dos reclusos na sociedade. 

Em declarações para a Agência ECCLESIA, o diretor-geral dos Ser-
viços Prisionais, Celso Manata, classificou o trabalho prestado 
por capelães, visitadores e voluntários como “uma lufada de ar 
fresco” para quem está “privado de liberdade e circunscrito a um 
espaço”. Pessoas que levam “uma palavra de conforto, uma pala-
vra humana que é tão ou mais importante do que qualquer abor-
dagem técnica que se possa ter”. 

Aquele responsável salientou ainda o papel da Igreja Católica na 
reinserção dos reclusos, reconhecendo que é preciso dar mais 
condições aos sacerdotes e leigos que trabalham nas cadeias, 
para que possam concretizar a sua missão de forma mais efetiva. 

Em debate esteve a falta de espaços para a promoção de iniciati-
vas pastorais, dentro das prisões, e a falta de guardas para asse-
gurarem o acompanhamento dos reclusos, quando as atividades 
têm que ser feitas no exterior dos estabelecimentos. 

Para o padre João Torres, da Pastoral Prisional de Braga, é urgen-
te existir “uma articulação mais séria" entre aquilo que é o 
decreto-lei 252/2009, que regula a assistência religiosa nos esta-
belecimentos prisionais dependentes do Ministério da Justiça, e 
o que acontece na realidade.  (Semanário Ecclesia) 

Em Coimbra, destacamos o bom trabalho que o Capelão, Frei 
Paulo, desenvolve no Estabelecimento prisional, com a preciosa  
colaboração  do Grupo de voluntários “Mateus 25”. 

 

http://rr.sapo.pt/video/93872/carinhoterapia_o_filme_da_viagem_do_papa_ao_mexico
http://rr.sapo.pt/video/93872/carinhoterapia_o_filme_da_viagem_do_papa_ao_mexico


A PALAVRA DO SENHOR     
2º Domingo da Quaresma / C 

Leituras: Gn 15, 5-12.17-18; Sal. 26 (27)  
Fl 3,17 - 4,1       Lc 9,28-36  

 

O Evangelho deste segundo domingo da 
Quaresma coloca-nos no monte da Transfi-
guração, onde a voz vinda da nuvem pede-
nos para escutar Jesus: «Este é o meu 
Filho, o meu Eleito; escutai-O». 

Trata-se de escutar o Filho que Deus esco-
lheu. Jesus nada diz aos três discípulos. 
Entretém-se com Moisés e Elias, que sim-
bolizam a Lei e os Profetas, toda a Escritu-
ra, toda a Palavra que Deus dirigiu ao seu 
Povo. Eles manifestam que toda a Revela-
ção tem pleno cumprimento em Jesus. 

É preciso, pois, escutar o Filho, porque n’E-
le encontramos tudo o que nos quer dizer, 
hoje. Não precisamos de procurar novas 
luzes em visões obscuras ou em revelações 
mal discernidas. Tudo nos é dado em Jesus, 
basta-nos Jesus. 

É essencial colocarmo-nos na escuta da 
Palavra que é Jesus, se queremos ser ver-
dadeiramente seus discípulos. Uma das 
grandes graças do Concílio Vaticano II foi 
ter dado todo o relevo à Palavra de Deus, 
na liturgia e na vida dos cristãos, uma Pala-
vra a receber pessoalmente e a escutar em 
família, em comunidade, em Igreja. 

Estamos em Quaresma, tempo favorável 
para nos colocarmos cada vez mais nessa 
escuta da Palavra.  

Oxalá possamos aproveitar para aprofun-
dar o nosso silêncio interior, tornando-nos 
mais atentos ao que Jesus nos quer dizer, a 
cada uma e a cada um de nós, e à nossa 
comunidade.  

(Manuel Barbosa, scj  

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus:  

Primícias do homem novo, desenha na 
minha vida o caminho da ressurreição; 

Tu és a Beleza cume de toda a beleza: 
unge-me com a tua fisionomia de 
encanto; 

Tu és a meta de todos os desejos: faz-
me desejar a vocação que o Pai inscre-
veu em mim; 

Tu és a fidelidade que nunca se atrasa: 
devolve-me a urgência de servir por 
amor; 

Tu és a Palavra que salva: acorda a 
minha atenção distraída e dividida; 

Filho amado, liberta-me da minha ido-
latria, faz-me saborear a tua alegria de 
Filho. 

SEMANA DA  

CÁRITAS 
A Semana Cáritas vai decorrer 
este ano entre 21 e 28 de feve-
reiro, para mostrar uma Igreja 
Católica atenta aos desafios do 
mundo, como a pobreza e a 
crise de refugiados, e incenti-
var à solidariedade e ao voluntariado. 

Na mensagem do Bispo responsável pelo 
acompanhamento da Cáritas em Portugal, 
D. José Traquinas, afirma-se: “O coração 
da Igreja é caritas. 

Esta é a Semana Cáritas do Ano da Miseri-
córdia. E ‘misericórdia’ pode ser traduzida 
como compaixão, como reconciliação e 
como proximidade. 

Na perspetiva bíblica, a imagem mais sim-
ples de misericórdia corresponde ao que 
sente uma mãe, interiormente - nas entra-
nhas - quando um filho se encontra em 
perigo; e que a leva a agir de imediato, a 
fazer tudo para o salvar dessa situação. 
Misericórdia como ‘compaixão’. 

A misericórdia corresponde à graça de 
Deus que possibilita a nossa resposta de 
conversão. É a possibilidade que nos é 
dada de nos ‘reconciliarmos’. A parábola 
do Filho pródigo (Lc 15,11-32) é, na verda-
de, a parábola do Pai de misericórdia, que 
nos diz: «Sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso» (Lc 6,36). 

Ao vivermos o dinamismo da misericórdia, 
o nosso coração não se pode fechar. É um 
coração capaz de ver e de sentir as dores 
dos outros; é um coração que nunca se 
pode alhear da sorte dos homens, das 
mulheres e das crianças a que chamamos 
nossos irmãos e irmãs. Esse coração é 
amor, porque Deus é amor (I Jo 4,8b).  

A Cáritas é o coração da Igreja no Mundo.  

A CÁRITAS EM COIMBRA… 
A Cáritas Diocesana de Coimbra 
está a direcionar grande parte do 
seu apoio social na região para a 
chamada classe média, para famílias 
que devido à crise perderam quase 
tudo e ficaram em “situação de 
insolvência” económica. 

Em entrevista à Agência ECCLESIA, a 
coordenadora do Centro de Apoio Social 
da Cáritas Diocesana de Coimbra, Ana 
Paula Cordeiro, frisa que este setor é de 
momento uma “grande preocupação” da 
instituição e por enquanto “não se perce-
bem sinais de retoma”. 

“São pessoas, muitas delas com forma-
ção superior, empresários que se viram 
numa situação complicada, que fogem 
àquele padrão de pobreza, que até têm 
alguns rendimentos mas que não são 
suficientes para responder às suas neces-
sidades”, realça . 

Depois de atingirem um certo nível de 
vida, e terem assumido determinados 
compromissos, com a compra de “casa, 
carro”, a criação de “empresas”, estas 
pessoas caíram de repente “numa situa-
ção complicada que não é fácil de resol-
ver”. 

Grande parte dos apoios vão para o paga-
mento de contas, sobretudo de eletrici-
dade, luz, gás e água, rendas, condomí-
nios e impostos sobre imóveis. 

Também para a alimentação, vestuário e 
compra de livros e material escolar.  

O peditório público da Cáritas local vai 
reverter, como tem acontecido nos últi-
mos anos, a favor do trabalho deste cen-
tro, especialmente direcionado para 
“atender situações de carências na classe 
média que não cabem nas respostas 
sociais”.  


