
Vida na 

comunidade 

Domingo, 19 
 

12º Domingo do Tempo Comum / C 
- Às  10h00, no Mosteiro de Celas: Missa da festa de S. Sancha. 
- Tarde de Convívio - Encontro da Equipa dos Batismos. 

Quinta, 23 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 24 Às 21h00: Preparação do batismo, nos anexos da Igreja.  

Sábado, 25 17h00: Conclusão das atividades dos grupos de jovens. 

Domingo, 26 13º Domingo do Tempo Comum / C 
Às 15h30: Conselho Paroquial Pastoral. 
 

9 de JULHO  -  PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA 
 

O Bispo de Coimbra, na sua Carta pastoral sobre o Ano da Misericórdia, 
afirma que “o encerramento do Ano pastoral será constituído por uma 
grande jornada de acção de graças a Deus, no Santuário de Nossa 
Senhora em Fátima”.  

Também nós, como Comunidade Paroquial, que-
remos participar na peregrinação Diocesana. Para 
isso, reservamos dois autocarros que, porém, ain-
da não estão cheios. Apelamos, portanto, às pes-
soas das várias Capelas e lugares da paróquia que 
se inscrevam quanto antes na peregrinação. 
O horário do dia será o seguinte: 
08h00: Partida, da igreja de Santo António e Capelas 

10h00: Terço (na Capelinha das Aparições) 
11h00: Eucaristia (na basílica da SS. Trindade) 
12h30: Almoço (ao cuidado de cada um) 
14h30: Assembleia (na basílica da SS. Trindade) 
16h00: Vésperas (na basílica da SS. Trindade) 
17h30: Regresso 
As inscrições são feitas no cartório da Igreja (Sr. 

José Alberto Borges: Tel. 239 711 992) e a viagem 

custa dez euros. 

Comunidade Paroquial de         

Santo António dos Olivais 
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Paróquia de Santo António dos Olivais 

3000-083 COIMBRA 

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

VIVA SANTO ANTÓNIO ! 

Este ano, a festa de Santo António encheu verdadeiramente o 
coração das pessoas de alegria e de júbilo! 

Iniciada com um Tríduo em honra do Santo, a festa teve os seus 
dois momentos altos no Domingo, com o encontro da Comuni-
dade paroquial (Eucaristia, bênção e distribuição do Pão de San-
to António,  almoço partilhado e tarde de convívio), e na soleni-
dade do dia do Santo (Segunda, dia 13) com a solene Eucaristia 
e a Procissão até à rotunda do Tovim. 

Os dois momentos fazem parte de uma única realidade: a fé 
que nos une a Jesus Cristo e nos constitui como povo de Deus 
“em saída” para “salgar” e iluminar o mundo. Como? Simples-
mente testemunhando a nossa alegria e a nossa fraternidade. 

É verdade: nem sempre as coisas saem tão perfeitas como nós  
gostaríamos, porém, são feitas com sinceridade e amor, com o 
objetivo de oferecer gratuitamente o que com abundância 
recebemos e de contribuirmos para acender em todos a espe-
rança numa vida de paz e de bem. 

Estes dois dias tiveram o mimo 
especial de Santo António, por-
que, numa semana em que o 
tempo foi bastante instável, estes 
dias foram serenos e favoráveis! 
Mas, sobretudo, estes momentos 
realçaram um caminho de evan-
gelização e de comunhão que está 
a ser muito bem implementado 
na nossa comunidade, com pro-
veito de todos, especialmente dos 
que aceitaram o desafio do Ano 
da Misericórdia: sermos miseri-
cordiosos como o Pai! 

 



A PALAVRA DO SENHOR   
12º Domingo Tempo Comum / C 

 

Leituras: Zc 12, 10-11; 13,1;  Sal. 62(63) 
Gl 3, 26-29  Lc 9, 18-24 

A liturgia deste domingo coloca no centro 
da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é 
Ele e qual o impacto que a sua proposta de 
vida tem em nós? A Palavra de Deus apre-
senta Jesus como o “messias”, o que realiza 
a libertação dos homens através do amor e 
do dom da vida. Por isso,  quem quiser sal-
var a vida, deve “tomar a cruz”, a fazer da 
própria vida um dom generoso aos outros.  

O Evangelho confronta-nos com a pergun-
ta de Jesus: “E vós, quem dizeis que Eu 
sou?” Paralelamente, apresenta o caminho 
messiânico de Jesus, não como um cami-
nho de glória e de triunfos humanos, mas 
como um caminho de amor e de cruz. 
“Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-lo 
nesse caminho de entrega, de doação, de 
amor total.  

A primeira leitura apresenta-nos um miste-
rioso profeta “trespassado”, cuja entrega 
trouxe conversão e purificação para os 
seus concidadãos. Revela, pois, que o cami-
nho da entrega não é um caminho de fra-
casso, mas um caminho que gera vida nova 
para nós e para os outros. João, o autor do 
Quarto Evangelho, identificará essa miste-
riosa figura profética com o próprio Cristo.  

A segunda leitura reforça a mensagem 
geral da liturgia deste domingo, insistindo 
que o cristão deve “revestir-se” de Jesus, 
renunciar ao egoísmo e ao orgulho e per-
correr o caminho do amor e do dom da 
vida. Esse caminho faz dos crentes uma 
única família de irmãos, iguais em dignida-
de e herdeiros da vida em plenitude.  

ORAÇÃO DO DOMINGO  
 
 

Senhor Jesus, 
As tuas palavras são como um balde de 
água fria! No mesmo instante em que tu 
és reconhecido como o Messias, o Envia-
do, o Esperado, tu anuncias a cruz, o 
sofrimento e a violência que te esperam!  

Exatamente quando os teus discípulos 
estão à espera do sucesso e do triunfo, 
tu apresentas um percurso doloroso e 
tenebroso, embora iluminado pela luz da 
ressurreição. E, ainda por cima,  pões as 
condições para quem quiser seguir-te: 
tomar a própria cruz e estar dispostos a 
perder a vida por tua causa, pois é essa a 
única maneira de a salvar! 

Depois de dois mil anos, as tuas palavras 
continuam interpeladoras, e nos obrigam 
a rever tantas coisas que não têm nada a 
ver com o Evangelho. 

O que pode parecer como uma vida 
falhada, muitas vezes é uma resposta fiel 
ao teu chamamento; enquanto o que 
parece uma vida bem conseguida, por-
que coroada de honras e sucessos, pode 
ser perdida se não for doada e vivida 
com amor. 

Finalmente… UMA FAMÍLIA 
DE REFUGIADOS CHEGA À 
NOSSA PARÓQUIA! 
É com muita alegria que damos a 
notícia. A PAR (Plataforma de Apoio 
aos Refugiados) acaba de informar a 
Paróquia de Santo António dos Oli-
vais que, na próxima quarta-feira, 
receberá uma família de refugiados, 
proveniente da Síria.  

A PAR  é uma plataforma de organizações da sociedade civil portuguesa, para apoio 
aos refugiados, na presente crise humanitária. Recordamos que, por aquilo que se 
refere à Síria, são cerca de 4.500.000 os refugiados que fogem à guerra, dos quais 
cerca de metade são crianças. As pessoas que, no interior da Síria, precisam de aju-
da humanitária são 12.200.000, dos quais um terço são crianças. 

A nossa paróquia aderiu desde o primeiro momento (novembro de 2015) ao projeto 
da PAR, que consiste em acolher e integrar crianças e suas famílias em Portugal, em 
contexto comunitário, disperso pelo país, com o envolvimento de instituições locais 
que assumam essa responsabilidade face a uma família concreta. Este acolhimento 
implica respostas em todas as vertentes como o alojamento, a alimentação adequa-
da, o apoio de saúde, a educação, a aprendizagem do português e a ajuda na inte-
gração laboral dos adultos que compuserem o agregado. Acolhimento e integração 
tendo em vista a autonomia – integração dos adultos no mercado de trabalho e das 
crianças na escola. 

Ao receber a comunicação da PAR, a nossa paróquia, 
através do Pároco, encontrou, para alugar, um aparta-
mento que reunisse todas as condições necessárias. 
Agora trata-se de assegurar a rede de apoio que permi-
ta a melhor integração da família que há de chegar. 

Graças a Deus, já muitas pessoas da comunidade paro-
quial, e não só, se prontificaram para colaborar, ajudar e 
apoiar. Para já, recordamos a importância de continuar 
a contribuir com apoio financeiro a fim de assegurar a 
continuidade na integração. 

Certamente iremos manter informada, com discrição, a 
comunidade paroquial da evolução da iniciativa. Para já, 
a última notícia é que a família que iremos acolher é 
proveniente da cidade de Hama, é de religião muçulma-
na e é composta de 4 pessoas: um casal e duas filhas 
(de 18 e 15 anos). BEM-VINDOS, IRMÃOS SÍRIANOS! 


