
Vida na 

comunidade 

Domingo, 29 
 

8º Domingo do Tempo Comum / C 
Às 12h00, no Dianteiro: apresentação dos Crismados. 

Terça, 31 Às 21h00, no Tovim: Conclusão do Mês de Maria; às 21h15: Cate-
quese de adulto. Às 21h30: Conclusão do Mês de Maria no Casal do 
Lobo e no Dianteiro (procissão de velas) 

Quinta, 2 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 3 Festa do Sagrado Coração de Jesus. 
Assembleia Diocesana do Clero, em Tábua. 
Às 21h15: Cat. de adultos em Santo António e  na  Rocha Nova. 

Sábado, 4 Catequese, de manhã e à tarde, no horário normal. 
Às 15h00: na Catequese em Santo António, Festas  da Aliança, da 
Vida e das Bem-aventuranças (5º, 7º e 8º Anos). 

Domingo, 5 9º Domingo do Tempo Comum / C 
Às 10h00, Na Cova do Ouro: apresentação do Crismados e conclu-
são da catequese. 
Às 10h30, em Santo António: Missa da catequese (Festa da Palavra) 
Às 11h00: Festa da primeira Comunhão no Tovim e na Rocha N. 
Às 12h00, no Dianteiro: Profissão de Fé e conclusão da catequese. 

Segunda, 30 Às 21h00: Reunião da Comissão para a festa de Santo António 

Quarta, 1 As 21h15: Conclusão do Mês de Maria na Rocha Nova. 

10-13 de JUNHO: FESTA DE SANTO ANTÓNIO  
E DA COMUNIDADE  PAROQUIAL 

Aproxima-se  a festa de Santo António e a festa da Comunidade 
Paroquial. É um momento de fé e de fraternidade. Uma ocasião para 
agradecer a Deus tudo o que de bom e de belo realiza na nossa vida 

e na nossa Comunidade Paroquial. É também um momento para vivermos juntos 
um dia de festa num almoço partilhado e no convívio. Festa  das famílias, com as 
crianças da catequese, os jovens, os escuteiros, os grupos e os movimentos da 
paróquia, as comunidade das capelas das aldeias e de todos os que vivem a sua fé 
ao redor da igreja de Santo António. Eis o essencial do programa: 

Domingo 12: Às 12h00 - Eucaristia no adro da Igreja, seguida pelo almoço par-
tilhado e convívio até à noite. 
Segunda 13: Às 20h00 - Missa solene seguida pela procissão, com a imagem 
de Santo António - Itinerário: Igreja, Rotunda do Tovim e regresso. 
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A FESTA DO “CORPO DE DEUS”  

Na Quinta-feira passada, voltou-se a celebrar a sole-
nidade do Corpo e Sangue de Cristo no dia litúrgico 
próprio, isto é, na Quinta feira após a solenidade da 
Santíssima Trindade. 

A Igreja de Coimbra “aproveitou” da circunstância 
para propor um itinerário diverso do costume para a 
Procissão do Santíssimo: a baixa da cidade. Desta 
forma, a celebração da Eucaristia foi realizada na 
histórica igreja de Santa Cruz e a procissão percor-
reu as ruas e ruelas que, antigamente, constituíam o coração vivo 
da cidade.  

Hoje, a baixa de Coimbra atravessa muitos problemas e encerra 
situações difíceis e dolorosas. O facto de o Santíssimo Sacramento 
passar pelas ruas que testemunham esta realidade, foi um sinal 
importante e significativo de que a Igreja deve “sair” e ir ao encon-
tro dos mais pobres e necessitados para lhe oferecer o tesouro 
maior que possui: o próprio Cristo. 

O nosso Bispo, D. Virgílio, após a bênção do Santíssimo, na sauda-
ção que dirigiu às pessoas que, numerosas, participaram na Procis-
são, disse claramente que os cristãos têm a missão e a alegria de ir 
ao encontro dos mais desfavorecidos, para partilhar  tudo o que 
recebemos de graça. Assim como Jesus percorreu as estradas da 
Palestina para falar, curar, consolar e animar as pessoas, também a 
Igreja deve seguir o seu exemplo, não fechando-se em si mesma, 
mas saindo e acolhendo com misericórdia toda a gente. 

A Procissão correu com simplicidade e dignidade. Os pequenos per-
calços, que sempre há nestas manifestações, não tiraram o clima 
espiritual e familiar que ali se viveu. 

Bendito seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do  ventre 

sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria! 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
9º Domingo do Tempo Comum / C 
 

Leituras: 1 Rs 8, 41-43;   Sal. 116 (117) 
Gl 1, 1-2.6-10   Lc 7, 1-10  

 

A liturgia deste domingo dá-nos conta 
da expansão da fé, não mais confinada 
ao território histórico de Israel. Este 
tema está bem presente no convite do 
refrão do Salmo, a anunciar o Evange-
lho em todo o mundo. 

Na primeira leitura, Salomão invoca o 
Senhor, pedindo que escute as orações 
que os estrangeiros lhe dirigirem no 
Templo de Jerusalém, de modo que o 
Senhor seja conhecido para lá das fron-
teiras de Israel e todos os povos pos-
sam prestar culto ao Deus de Israel. 

Na segunda leitura, Paulo apresenta-se 
como guardião do verdadeiro Evange-
lho de Cristo que é anunciado também 
aos pagãos, reclamando a falsidade de 
qualquer outra mensagem que negue 
que a salvação de Deus vem pela fé em 
Jesus Cristo, de quem ele recebeu o 
Evangelho que agora transmite. 

O Evangelho mostra-nos a grande fé de 
um estrangeiro, um oficial romano, que 
coloca toda a sua confiança na miseri-
córdia de Jesus e na sua Palavra, 
enquanto pede a cura de um seu servo. 
Jesus acede à sua súplica e mostra 
admiração pela grande fé deste homem 
estrangeiro. 

(dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor:  

Como o centurião, sei que Tu me curas, 
que me arrancas da mediocridade da 
vida, que podes curar-me da infelicida-
de, que fazes da minha história algo de 
valioso. Senhor, dá-me a segurança do 
Teu amor, a alegria da Tua missão, a 
comunicação da Tua mensagem, a profe-
cia de dizer quem és e como vives, e a 
coragem de denunciar toda a injustiça e 
pobreza. 

Senhor, podes vir a minha casa agora 
mesmo, unificar-me por dentro, afastar-
me de tudo o que me despista de Ti, e 
centrar a minha vida no essencial, na 
única coisa que vale a pena, que é viver 
para amar e gastar a vida para construir 
o Teu reino. 

Senhor, Tu podes mudar-me, não me 
deixes continuar a “deitar fora” a vida, 
não permitas que me acomode, impede 
que me insensibilize, e desperta-me da 
sonolência que me arrasta para uma 
vida sem cor, medíocre e sem sentido.  

Só Tu, Senhor, podes  curar-me.  

A fé na praça pública 
Pode um dos discursos mais ‘diabolizados’ 
do pontificado de Bento XVI ser uma 
influência de peso no pontificado do Papa 
Francisco? Recuemos a 12 de setembro de 
2006, quando o agora Papa emérito falava 
na Universidade de Ratisbona, lamentando 
que a sociedade ocidental cultivasse uma 
razão “surda” diante do divino, remetendo 
a religião para o âmbito da “subcultura”. 
Fechada ao diálogo, portanto. 
O tema tem marcado várias das respostas 
que o sucessor de Bento XVI tem dado 
quando confrontado pelos jornalistas 
sobre os problemas ligados ao fundamen-
talismo religioso, ao diálogo entre culturas 
e ao papel dos crentes na praça pública. 
Francisco pediu na sua mais recente entre-
vista que a laicidade do Estado seja respei-
tadora da liberdade religiosa, incluindo a 
liberdade de exteriorizar a própria fé. Ou 
seja, que não remeta a convicção, a fé, 
para o âmbito do estritamente religioso, 
mas reconheça vez e voz aos crentes, com 
as posições que a sua consciência lhes dita. 
E aqui, mais uma vez, surgiu o tema das 
“subculturas”, como há tinha acontecido 
em viagens internacionais à Ásia e aos 
EUA. 
A posição compreende-se: o terror e o 
medo criam o pânico, a rejeição, a descon-
fiança, levam a que o património das reli-
giões seja esquecido, diabolizado, como se 
os vários credos fossem inimigos da huma-
nidade em vez de referências da defesa e 
promoção da dignidade humana, de valo-
res fundamentais para a convivência social. 
A voz dos Papas recorda que a liberdade 
religiosa transcende os lugares de culto, a 
esfera individual, rejeitando as tentativas 
de afastar os crentes da esfera pública. 
(Octávio Carmo, Agência Ecclesia) 

31 de Maio: Festa da  

VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Querida Isabel, minha prima: 

Estou feliz! Estou muito feliz e o meu 
coração dá pulos de alegria porque Deus 
poisou o seu olhar sobre a minha peque-
nez e fez maravilhas em mim!  

Se Deus olha para os humildes, os peque-
nos e os pobres… então, eles é que são 
os vencedores da história! 

Os orgulhosos, os egoístas, os poderosos 
desta terra ficam fora deste olhar de 
Deus e, portanto, hão-de morrer! 

Sim, posso afirmá-lo com certeza: 

Deus já dispersou os soberbos nos pen-
samentos do seu coração;  

derrubou os poderosos dos seus tronos e 
exaltou os humildes;  

encheu de bens os famintos e mandou 
embora os ricos de mãos vazias! 

Querida Isabel: 

Assim aconteceu, 
assim acontece, 
assim acontecerá! 

(Maria de Nazaré, 

esposa de José) 


