
Vida na 
comunidade 

Domingo, 10 
 

3º Domingo de Páscoa / C  
Às 10h30: Missa da Catequese 

Terça, 12 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Reitoria do Dian-
teiro. 
Às 21h15: No Instituto Justiça e Paz, Workshop vocacional. 

Quinta, 14 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h30: Na Sé Nova, Vigília de Oração pelas vocações. 

Sexta, 15  Às 21h15, em Santo António e Rocha Nova: Cat. de Adultos. 

Sábado, 16 10h30: Horário normal de catequese: Encontro com os pais do 
3º Ano de catequese (Preparação para a 1ª comunhão) 
Às 21h30: Na Sé Velha, Concerto vocacional 

Domingo, 17 4º Domingo de Páscoa  / C - Domingo do Bom Pastor 
Dia mundial de oração pelas vocações. 

A ALEGRIA DA VISITA PASCAL     

Também este ano tivemos a graça e a alegria 
de vivermos a visita Pascal, realizada por gru-
pos de leigos, conforme as novas orientações 
da Paróquia. 

As famílias que abriram as portas para acolhe-
rem o anúncio da Páscoa foram cerca de 600. 

O acolhimento foi singelo e caloroso. Aqui que-
remos manifestar o nosso agradecimento pela 
simpatia e a generosidade. Eis o resultado das ofertas recebidas:  

Dianteiro: 1.045,00 €; Carapinheira: 448,00 €;  Cova do Ouro: 608,00 €; Tovim: 
1.290,00 €; Casal do Lobo: 562,00 €; Rocha Nova: 842,00 €; Calçada do Espírito 
Santo, Calçada do Gato, S. Romão - Vale de Linhares - Luzeiro: 855,00  

Queremos aqui, também, destacar a generosidade das pessoas que contribuí-
ram para o enfeite das Igrejas e capelas, nomeadamente com a oferta das flo-
res; para o empenho em preparar as celebrações da Semana Santa; e para a 
entrega da côngrua paroquial. O nosso bem-haja e a invocação da bênção do 
Senhor Ressuscitado para todos.  

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
 

Folha Paroquial. Ano 29 Nº 26 - 10 Abr. 2016  

Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

PAPA FRANCISCO VISITA A ILHA DE LESBO 
A sala de imprensa da Santa Sé refere que o Papa Francisco, aco-
lhendo o convite apresentado pelo Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla e pelo Presidente da República da Grécia, no 
próximo sábado, dia 16 de abril, estará na ilha grega de Lesbo 
para manifestar solidariedade aos refugiados a caminho da Euro-
pa. Na ilha, o Papa Francisco, o Patriarca Bartolomeu e o Arce-
bispo Hierónimos de Atenas, encontrarão os prófugos ali hospe-
dados.  

O jornal “l’Osservatore romano” refere que “as condições de 
vida dos milhares de refugiados, que se encontram na ilha de 
Lesbo, são cada vez mais precárias e dramáticas. As instituições 
políticas europeias não souberam dar uma resposta concreta a 
este problema; ao passo que o anúncio de uma visita do Papa 
Francisco com o Patriarca ecuménico de Constantinopla para 
oferecer uma resposta cristã à tragédia que ali se está a passar, 
já está a rasgar o véu da indiferença que se tinha baixado nestas 
últimas semanas, sobretudo depois do acordo assinado pela 
Europa com a Turquia. 

O mesmo jornal informa que o acordo assinado não corresponde 
às efetivas necessidades dos refugiados e afirma que “para estas 
pessoas, agora existe uma só alternativa: o pedido de asilo políti-
co ou o regresso forçado para a Turquia que, por sua vez, enca-
minha para os campos de acolhimento ou repele para a Síria”. 

Esta iniciativa dos líderes religiosos certamente servirá para dar 
coragem e conforto aos milhares de refugiados que vivem num 
grande sofrimento, e inspirará ações concretas para uma respos-
ta adequada à dramática situação dos refugiados e, em particu-
lar, para uma proteção mais eficaz das comunidades cristãs, 
objeto de uma perseguição feroz. 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
3º Domingo de Páscoa / C 

 
Leituras: Act 5,27-32.40-41; Sal. 29 (30)  

Ap 5,11-14  Jo 21,1-19  

A liturgia deste 3º Domingo do Tempo 
Pascal recorda-nos que a comunidade 
cristã tem por missão testemunhar e con-
cretizar o projecto libertador que Jesus 
iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, 
acompanhará sempre a sua Igreja em 
missão, vivificando-a com a sua presença 
e orientando-a com a sua Palavra.  

A primeira leitura apresenta-nos o teste-
munho que a comunidade de Jerusalém 
dá de Jesus ressuscitado. Embora o mun-
do se oponha ao projecto libertador de 
Jesus testemunhado pelos discípulos, o 
cristão deve antes obedecer a Deus do 
que aos homens.  

A segunda leitura apresenta Jesus, o 
“cordeiro” imolado que venceu a morte e 
que trouxe aos homens a libertação defi-
nitiva; em contexto litúrgico, o autor põe 
a criação inteira a manifestar diante do 
“cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu 
louvor.  

O Evangelho apresenta os discípulos em 
missão, continuando o projecto liberta-
dor de Jesus; mas avisa que a acção dos 
discípulos só será coroada de êxito se 
eles souberem reconhecer o Ressuscita-
do junto 
deles e se 
deixarem 
guiar pela 
sua Pala-
vra.  

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus, 

Tu te revelas aos discípulos, lá onde tudo 
tinha começado: junto daquele lago 
onde lhes tinhas pedido para deixar 
tudo, a fim de se tornarem pescadores 
de homens. 

Tu te manifestas num momento de gran-
de frustração, enquanto regressavam da 
faina com as redes vazias. 

A pesca abundante para a qual Tu os 
chamas, não é fruto das  suas forças ou 
habilidades, mas é um dom que Tu lhes 
reservas para mostrar que nunca os 
abandonas. 

Senhor Jesus: Tu vens ao encontro, tam-
bém, de cada um de nós, particularmen-
te quando desanimamos e queremos 
desistir. Mas, Tu nos lembras que a coisa 
mais importante é confiar em Ti e seguir 
a Tua palavra! 

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES (10-17 de abril) 
Três momentos importantes diocesanos 

Em cada comunidade, somos desafiados a trabalhar pela promoção das vocações na 
Igreja Particular À qual pertencemos. Pedimos e promovemos as vocações sacerdotais, 
para que haja sempre pastores que guiem as comunidades; pedimos e promovemos a 
vida consagrada, para que haja sempre no meio do mundo homens e mulheres que 
abracem a pobreza, a castidade e obediência por amor ao Senhor Jesus Cristo; e pedi-
mos e promovemos a família, para que haja lares cristãos que na fecundidade do 
amor gerem os novos filhos da Igreja e do mundo. 

 
1. Terça-feira, dia 12 de abril, no Instituto Justiça e Paz, às 21h15: 
«Terças com» -  Workshop Vocacional, com o Chefe de Cozinha Lavrador. Encontrar a 
Deus no meio dos tachos e das panelas. 
 
2. Quinta-feira, dia 14 de abril, na Sé Nova, às 21h30: 
Vigília de oração pelas vocações - Tempo de oração, pedindo ao Senhor que cada 
cristão possa descobrir o seu lugar na Igreja e pedindo o dom de muitas e santas voca-
ções. Tempo de oração presidido pelo Senhor D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra. 
 

3. Sábado, dia 16 de abril, na Sé Velha, às 21h30: 
Concerto vocacional - Itinerário vocacional musical com músicas de Marco Frisina, 
mestre do Coro Diocesano de Roma. Coro composto por jovens da diocese de Coim-
bra acompanhados pelo Quinteto de Sopros da Orquestra de Sopros de Coimbra. Será 
um serão musical e oracional, procurando refletir e rezar, a beleza da vocação cristã. 

PEREGRINAÇÃO A MALTA 
19 a 24 de agosto de 2016 

Organizada pelo Mensageiro de Santo Antó-
nio e acompanhada pelo Frei Severino, é 
proposta uma peregrinação para a ilha de 
Malta, a pérola do mar Mediterrâneo. 
Malta está ligada à figura de S. Paulo, que aqui parou numa das suas viagens apos-
tólicas. Esta ilha é uma encruzilhada de culturas e povos, marcada por uma profun-
da fé na Igreja, que tem como ponto de referência os Cavaleiros da Ordem de Mal-
ta. 
Preços por pessoa em quarto duplo: Mínimo 35 participantes: 1.395,00 € 
Suplemento para quarto individual: 195,00 € - Transporte Coimbra - Lis.: 45,00 € 
Contactos: Agência Fátima Caminhos - Tel. 249538565; Frei Severino: 239713938. 
 

Ainda há lugares: inscreva-se quanto antes! 


