
Vida na 
comunidade 

Domingo, 5 
 

9º Domingo do Tempo Comum / C 
Às 10h00, Na Cova do Ouro: apresentação do Crismados e con-
clusão 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. 

Quinta, 9 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 10 Feriado Nacional   
Às 21h30: Noite de  Jazz na escadaria da Igreja.  

Sábado, 11 Às 21h15: Dança: Academia de Cultura e Desporto - Wolfdance 

Domingo, 12 Horário das Missa:  
Às 9h00 e 18h30 - Na Igreja  
Às 12h00: No adro da Igreja. Bênção do Pão de Santo António, 
no fim da missa.  Segue almoço partilhado e tarde de convívio. 

Segunda 13 Horário das Missas: 8h00 e 12h00 
Às 20h00 Missa solene , Procissão e Bênção com a Relíquia de 
Santo António  (ver programa no interno do Pica Pau. 

9 de JULHO  -  PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA 
 

“O encerramento do Ano Pastoral cons-
tituirá uma grande jornada de acção de 
graças a Deus no Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima”, refere a Carta Pas-
toral do nosso Bispo, Dom Virgílio, sobre 
a Ano da Fé.  
Também nós, como Comunidade Paro-
quial, queremos participar na peregri-
nação Diocesana.  
Temos reservados dois autocarros. 

Estão abertas as inscrições.  
A viagem custa dez euros. 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
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10-13 de JUNHO:  

FESTA DE SANTO ANTÓNIO E DA COMUNIDADE 

Aproxima-se a festa de Santo António e a festa da Unidade 
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 de 
Santo António dos Olivais.  

A Eucaristia que celebraremos, às 12h00, no adro da Igre-
ja de Santo António, será motivo de louvor e ação de gra-
ças. Será, antes de mais, uma festa de famílias, com as 
crianças da catequese, os jovens, os escuteiros, os grupos 
e os movimentos, as comunidades das capelas das aldeias 
e de todos os que vivem a sua fé ao redor da igreja de 
Santo António. Não faltarão os grupos de catequese de 
adultos, as associações e grupos de caridade, a equipa da 
pastoral dos Baptismo e os que cantam e animam a litur-
gia. Em soma: Todos. Todos juntos para dizermos, obriga-
do Senhor; Todos juntos para vivermos um dia de amiza-
de, de partilha e de unidade.  

Depois da missa, como de costume, a festa continuará 
com o almoço partilhado e uma tarde de convívio, anima-
da pelos grupos da catequese e outros.  

Na Segunda-feira continuaremos num clima de festa cele-
brando o nosso padroeiro, o nosso Santo António, agrade-
cendo ao Senhor de o ter feito viver algum tempo nesta 
terra dos Olivais. Nos ajude Santo António a nos deixamos 
encantar por Jesus e pelo Evangelho como ele se deixou 
encantar e nos ensine o caminho da santidade. 

 



A PALAVRA DO SENHOR   
10º Domingo Tempo Comum / C 

 
Leituras: 1 Reis 17, 17-24 ;  Sal. 29(30) 

Gl 1, 11-19  Lc 7, 11-17 

 

A dimensão profética percorre a litur-
gia da Palavra deste domingo, em Elias, 
o profeta da esperança e da vida, em 
Paulo, o profeta do Evangelho recebido 
de Deus, e, particularmente, em Jesus, 
o grande profeta que visita o seu povo 
em atitude de total oblação. 

A primeira leitura apresenta-nos a figu-
ra da mulher de Sarepta, que significa a 
perda da esperança e o sentimento de 
derrota e de procura de um culpado, e a 
figura do profeta Elias, que acredita no 
Deus da vida, que não abandona o 
homem ao poder da morte, ressuscitan-
do o filho da viúva. 

No Evangelho, temos a revelação de 
Deus expressa na atitude de piedade e 
compaixão de Jesus no milagre da res-
surreição do filho da viúva. Deus visita o 
seu povo em Jesus, “um grande profe-
ta”, realizando o reino pela ressurreição, 
oferecendo a sua vida e dando-lhe ple-
no sentido. 

Na segunda leitura, acolhemos a abso-
luta gratuidade da conversão de Paulo, 
para quem o Evangelho é uma força 
vital e criadora, que produz o que anun-
cia; a sua força é Deus. É uma força 
vital, uma dinâmica profética que ele 
recebeu diretamente de Deus. 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

 

Pai Santo!  

Enche o meu coração de admiração 
pelas maravilhas realizadas por Jesus 
no evangelho de hoje.  

Esta pobre viúva já não tinha as forças 
para ir ter com o Teu Filho, para orar, 
para lhe pedir alguma coisa. 

Quantas pessoas vivem situações 
dolorosas, difíceis!  Não conseguem 
confiar em Ti, perante os seus dramas.  

Consola, também hoje, todos os que 
sofrem, todos os que precisam de 
uma palavra que saiba infundir a 
esperança e a confiança.  

Torna-me capaz de ver as situações de 
sofrimento que me rodeiam e de me 
fazer próximo, de quem precisa, com 
gestos delicados e palavras de espe-
rança.  

Faz que ninguém, daqueles que eu 
encontrar neste dia, me encontre 
insensível perante os seus problemas. 

Ámen.  


