
Vida na 
comunidade 

Domingo, 28 
 

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

Terça, 1 de 
Março 

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

Quinta, 3 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h15: Salão paroquial de São José - Conferência Quaresmal -  

Sexta, 4 Às 18h00: na Sé Nova, início das 24 horas com Jesus 
19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Catequese de adultos  em Santo António dos Olivais e na 
Rocha Nova. 

Sábado, 5 10h30: Horário normal de catequese.  
14h30: Encontro dos Escuteiros na sede do Agrupamento. 
15h30: No Mosteiro de Celas, Missa da catequese com Promessas  
de escuteiros. Em seguida, os Escuteiros organizam, na sede,  um 
Lanche “solidário” 

Domingo, 6 4º Domingo da Quaresma / C  
Às 13h00: Celebração de Baptismo em Santo António. 

CELEIRO DA SOLIDARIEDADE  
E DA PARTILHA 

 
 
 

Durante  a Quaresma  
queremos transformar os nossos 
lugares de culto em pequenos / 
grandes celeiros de solidariedade.  
Pedimos, portanto, às pessoas 
que tragam alimentos de longa 
duração (massa, arroz, enlatados, 
azeite, óleo, açúcar, leite, etc,) a fim de podermos ajudar as famílias mais 
necessitadas da paróquia.  

A Eucaristia e o serviço no Amor:  
os únicos mandatos do Senhor Jesus                                                                                    

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 21 - 28 Fev. 2016  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

 

“Misericordina Plus” 
O Papa surpreendeu no domingo passado os peregrinos reuni-
dos na Praça de São Pedro em Roma, com a oferta de um 
“remédio espiritual”, a ‘misericordina’, distribuindo simbolica-
mente pequenas embalagens, como as dos medicamentos. “Já o 
fizemos uma vez, mas esta é de melhor qualidade, é a Misericor-
dina Plus”, gracejou Francisco, evocando o gesto similar que 
tinha sido efetuado no mesmo local, em novembro de 2013. 

“Recebam este presente como uma ajuda espiritual para difun-
dir, especialmente neste Ano da Misericórdia, o amor, o perdão 
e a fraternidade”, acrescentou. 

A caixa foi distribuída por pobres, refugiados e sem-abrigo, con-
tendo um terço e uma imagem de Jesus Misericordioso. O objeti-
vo é propor aos fiéis católicos a recitação do chamado ‘terço da 
Divina Misericórdia’, uma devoção católica baseada nas visões de 
Santa Faustina Kowalska (1905-1938), canonizada por João Paulo 
II em 2000. (Ag. Ecclesia) 

 

No dia da Cáritas, vale a pena referir o que Papa Francisco disse 
na Capela da Casa de Santa Marta: “A verdadeira fé é dar-se con-
ta dos pobres que estão ao nosso lado. Neles, está Jesus que 
bate à porta do nosso coração.  

Vale a pena pôr-se esta pergunta: sou um cristão que anda pelo 
caminho da mentira, isto é, das palavras ocas, ou sou um cristão 
que anda pelo caminho da vida, da ação, das obras? Quantos 
bloqueios permanecem no meu coração? Onde coloco a minha 
alegria: no fazer ou no paleio? No individualismo egoísta ou na 
abertura aos outros?” 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
3º Domingo da Quaresma / C 

Leituras: Ex 3, 1-8.13-15; Sal. 102 (103)  
1 Cor 10,1-6. 10-12       Lc 13, 1-9  

 

Conversão é o dinamismo que marca a 
liturgia da Palavra deste terceiro domingo 
da Quaresma. 

No monte Horeb, Deus revela-Se a Moisés, 
chama-o e envia-o em missão para condu-
zir o povo à salvação, em permanente 
peregrinação de conversão.  

São Paulo, aludindo a esta caminhada, avi-
sa-nos que o mais importante não é o cum-
primento de ritos externos e vazios, mas a 
adesão verdadeira a Deus, a vontade de 
aceitar a sua proposta de salvação e de 
viver com Ele numa comunhão íntima. 

No Evangelho, Jesus convida-nos a uma 
transformação radical da existência, a uma 
mudança de mentalidade, a um recentrar a 
vida de forma que Deus e os seus valores 
passem a ser a nossa prioridade fundamen-
tal. Se isso não acontecer, a nossa vida será 
cada vez mais controlada pelo egoísmo que 
leva à morte. 

A conversão é a interpelação insistente e 
constante que Jesus faz às nossas vidas, 
porque ela é fonte de vida, pois faz voltar 
para Deus. 

Deus, como o vinhateiro do Evangelho, tem 
paciência e continua a esperar. A paciência 
de Deus não é uma atitude passiva, mas 
uma solicitude para que vivamos. Paciência 
e confiança estão profundamente interliga-
das: Deus crê em nós, crê que podemos 
mudar a nossa conduta passada, voltando-
nos para Aquele de quem por vezes nos 
afastámos. 
 

(Manuel Barbosa, scj  

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus:  

Abraço terno tecido de paciência 
além do tempo...  

Olhar bondoso e cheio de zelo...  

sei que as sementes que lançaste em 
mim tardam a frutificar… 

Doa-me mais uma oportunidade; 

Vem de novo inundar este chão ári-
do, que é a minha vida, com a força 
da Palavra e do Espírito; 

Vence em mim a tentação do julga-
mento do outro; 

E renova em mim a gratidão por 
quanto fazes por mim.  

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas: coração da Igreja no mundo 

24 HORAS COM JESUS 
Se queremos encontrar uma palavra-
chave para ler estes três anos de  pontifi-
cado de Papa Francisco, não é difícil: 
“Misericórdia”. É o amor visceral com 
que Deus nos ama e quer vencer esta 
globalização da indiferença em que 
mergulhamos. 

Mas afinal o que significa acolher e viver 
a Misericórdia de Deus? Resumindo 
todas as intervenções do Papa Francisco, 
desde a Bula do Ano da Misericórdia até  
à Mensagem para esta Quaresma, e mui-
tos dos seus gestos… podemos dizer que 
misericórdia significa «não ter medo» 
de nos abeirar do sacramento do per-
dão, e praticar as obras de misericórdia 
corporais e espirituais. 

Dois percursos paralelos, como a linha 
do comboio: misericórdia recebida 
(sacramento da confissão), misericórdia 
oferecida (obras de caridade). 

Porém, é preciso reconhecer que o 
sacramento da confissão está em crise: 
quanto e como se confessam os cristãos?  

O cristão que não se confessa, diz o Papa 
Francisco, corre o perigo de fazer como o 
cão: «lamber com a língua as feridas do 
pecado». Deste modo, nunca saímos da 
nossa miséria, continuamos desconfia-
dos e ficamos com as nossas feridas.  

Neste itinerário de Misericórdia o Papa 
convida-nos a vivermos 24 hora com 
Jesus. 24 Horas de adoração que na nos-
sa cidade realizaremos na SÈ NOVA , das 
18h00 de Sexta feira dia 4 de março às 
19h00 do dia 5 de Março. As 24 horas 
com Jesus começarão com a celebração 
Eucaristia, às 18h00, no dia 4 de Março e 
se concluirão também com a celebração 
da eucaristia, às 18h00, no dia 5.  

UM EXEMPLO DE  
MISERICÓRDIA 

A história da Bolacha 

“Era uma vez uma rapariga 
que estava à espera do seu 
voo, na sala de embarque de 
um aeroporto.  Como ela 

tinha que esperar muitas horas, resolveu 
comprar um livro para matar o tempo e tam-
bém um pacote de bolachas.  

Sentou-se numa cadeira para que pudesse 
descansar e ler em paz. Ao seu lado sentou-
se um homem. Quando ela tirou a primeira 
bolacha, o homem também tirou uma. Ela 
sentiu-se indignada, mas não disse 
nada.  Apenas pensou: "Mas que lata! Se 
pudesse dava-lhe um soco no olho para ele 
nunca mais se esquecer!!!" 

A cada bolacha que ela tirava, o homem 
também tirava uma. Aquilo deixava-a tão 
indignada que não conseguia nem reagir. 
Quando restava apenas uma bolacha, ela 
pensou:  "Ah, o que será que este palerma 
vai fazer agora?" 

Então o homem dividiu a última bolacha ao 
meio, deixando a outra metade para ela. 
“Isto é demais!!!” – pensou ela. Estava com 
tanta raiva que pegou no seu livro e nas suas 
coisas e dirigiu-se para o local de embar-
que.  Quando ela se sentou, confortavelmen-
te, numa cadeira já no interior do avião, 
olhou para dentro da carteira para pegar 
numa caneta, e, para sua surpresa, o seu 
pacote de bolachas estava lá... ainda intacto! 
Ela sentiu tanta vergonha! Só então ela per-
cebeu que a atitude errada foi dela por ter 
sido tão distraída! Ela tinha-se esquecido 
que as suas bolachas estavam guardadas, 
dentro da sua carteira... 

 O homem tinha dividido as bolachas dele 
sem se sentir indignado, nervoso ou revolta-
do, enquanto ela tinha ficado muito trans-
tornada, pensando estar dividindo as dela 
com ele.  E já não havia mais tempo para se 
explicar... nem para pedir desculpa!” 

Qual teria sido a nossa reação, estando 
no lugar da rapariga ou do homem? 


