
Jesus está no meio de nós. Ele veio trazer-nos 

o Reino de Deus. E o Reino de Deus implica 

que a Igreja se saiba, ela própria, parte desse 

Reino. Assim, faz todo o sentido o lema pro-

posto pela Diocese para este Ano Pastoral 

“Todos Discípulos Missionários”. 

Para além de tudo aquilo que já se vai fazendo 

na nossa paróquia, com simplicidade e beleza, 

o mistério de Deus obriga-nos a ir mais além. 

Muitos de nós ainda não temos plena consci-

ência de que o Reino está entre nós. Pelo me-

nos não o valorizamos na vida. Todavia aquele 

que tem consciência que o Reino de Deus está 

entre nós, torna-se, ele próprio, capaz de um 

salutar atrevimento em ir mais longe. 

Temos, porém, e cada vez mais, de adquirir 

uma nova mentalidade, deixando cair a ideia 

de que o Pároco com mais alguns cristãos é 

que têm de chamar a si todas as responsabili-

dades na construção do Reino, aqui nesta zona 

em que vivemos. Ora a nossa comunidade tem 

muitas pessoas aptas para levarem por diante 

esta missão, recorrendo a novas técnicas, utili-

zando uma nova linguagem capaz de ser en-

tendida pelo homem e mulher de hoje. Esta 

renovação e mudança obrigam-nos, cada vez 

mais, à escuta do Outro. Obrigam-nos a con-

templar essa “Casa (presépio), lugar de encon-

tro para todos”. 

 A Comissão Permanente ao reflectir sobre as 

acções a desenvolver durante o novo Ano Pas-

toral entendeu ser necessário redescobrir cami-

nhos de evangelho pela via da cultura. E, as-

sim, projectar-se para o exterior. Apesar das 

dificuldades que temos em sair dos nossos 

ambientes e das zonas de conforto, urge fazer 

mais um esforço. Não se pede muito. O Reino, 

essa Casa Comum, tão visível na Casa de Be-

lém, constrói-se de pequenos e simples gestos. 

A ousadia do Reino está mesmo aqui. 

APROFUNDAMENTO DA FÉ  

 Escola da Fé – Este ano terá o nome de SERÕES DA COMUNIDADE e será baseada 
na Carta Apostólica do Papa Francisco “Alegrai-vos e Exultai” 

 Encontros com jovens – Faremos quatro encontros no ano pastoral com dinâmi-
cas e orientações dos próprios jovens 

 Crismados – Continuação da formação   
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  Pe. Baptista 

“Todos discípulos missionários” 

EDITORIAL 

«Clamar» «responder» «libertar» 

II Dia Mundial dos Pobres— 18 de novembro de 2018 

“O Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta, dirigida pela Igreja inteira dispersa 

por todo o mundo, aos pobres de todo o género e de todo o lugar a fim de não pensarem que o seu 

clamor cairá em saco roto.(…) A pobreza não é procurada, mas criada pelo egoísmo, a soberba, a 

avidez e a injustiça: males tão antigos como o homem, mas sempre pecados são, acabando enreda-

dos neles tantos inocentes com dramáticas consequências sociais.(…) A ação libertadora do Senhor 

é um ato de salvação em prol de quantos Lhe manifestaram a sua aflição e angústia.” 

«Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação 

e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe estar do-

cilmente atentos, para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo» (Evangelii gaudium, 187).  

(In, Mensagem do Papa Francisco) 

O colaborador do Centro Social das Antas, César Morais, integra a seleção nacional 

de futsal para atletas com síndrome de Down que se sagrou campeã europeia no 

passado dia 15 de novembro, numa competição que decorreu em Terni, na Itália. A 

seleção portuguesa derrotou na final a anfitriã Itália, por 4-0, tendo o César marcado 

um dos golos. O César foi também o melhor marcador do torneio. 

A comunidade paroquial felicita o César e toda a equipa! 

CÉSAR CAMPEÃO EUROPEU DE FUTSAL 

ABERTURA DO ANO PASTORAL 

No passado dia 23 de setembro, na Eucaristia das 11h, celebrou-se a abertura do 

novo ano pastoral e, com todos os grupos de serviço paroquial e com a comunidade, 

deu-se início às atividades do novo ano cujo lema é “Todos discípulos missioná-

rios”. É o convite amoroso de Jesus para durante este ano partilharmos, realizarmos, 

celebrarmos e testemunharmos a igreja que queremos “em saída”, através de ações 

simples. Mas privilegiando a proximidade, a delicadeza e a ternura para com todos. 

A Comunidade das irmãs Missionárias Combonianas realizou um retiro no dia 29 de setembro no qual foi focado o pedido do Papa 

Francisco: “Este ano é para ser vivido no encontro com Jesus Cristo na Igreja, na liturgia, no testemunho dos Santos e Mártires da mis-

são, na formação bíblica, catequética, espiritual e teológica, e na caridade missionária.” 

Foi tempo de cada um aprender a “sair”: sair das próprias rotinas, do autoconvencimento de que a prática religiosa ainda é razoável, da 

ideia de que pouco mais poderemos fazer. Sair em direção a “todos”, com a consciência de: "eu sou missão"!  

RETIRO MISSIONÁRIO 

TEMPO DO ANO 

PASTORAL 
CELEBRAÇÃO / ATIVIDADE DATA HORA 

    

DO TEMPO COMUM 

 AO ADVENTO 

Peregrinação a Santiago de Compostela   03 a 07 de outubro   

Passeio dos Grupos Paroquiais 20 de outubro   

Dia Mundial dos Pobres – Pão de Santo António 18 de novembro   

Oração de Taizé 23 de novembro 21h30 

Simbologia das pinturas murais das capelas laterais 

da Igreja das Antas – Pelo Prof. Avelino Rocha 
30 de novembro 21h30 

    

DO ADVENTO 

AO TEMPO DE 

NATAL 

 

Presépio, lugar de 

encontro para todos! 

Serões da Comunidade 10 de dezembro 21h30 

Festa de Natal da Catequese 15 de dezembro 21h00 

Encontro de Jovens com o Pároco 17 de dezembro 21h30 

Concerto de Reis - Cânticos ao Deus Menino 12 de janeiro A definir 

    

DO TEMPO COMUM 

À QUARESMA 

Serões da Comunidade 21 de janeiro 21h30 

Tertúlia "O humanismo" 08 de fevereiro 21h30 

Dia Mundial do Doente 11 de fevereiro   

Serões da Comunidade 18 de fevereiro 21h30 

    

DA QUARESMA 

À PÁSCOA 

Pão de Santo António 10 de março   

Serões da Comunidade 18 de março 21h30 

Oração de Taizé 22 de março 21h30 

Concerto do Coro de S. Tarcísio - Stabat Mater 05 de abril 21h30 

Celebração de Reconciliação Vicarial Data a anunciar A definir 

Via-Sacra de Sexta-Feira Santa 19 de abril 21h00 

    

DA PÁSCOA 

AO PENTECOSTES 

Peregrinação a Fátima 27 e 28 de abril   

Concerto Primavera (Coros infantojuvenis) 04 de maio 15h30 

Serões da Comunidade 06 de maio 21h30 

Oração de Taizé 17 de maio 21h30 

Pão de Santo António 26 de maio   

    

DA PÁSCOA 

AO PENTECOSTES 

Eucaristia de Santo António 13 de junho 19h00 

Arraial de Santo António em Contumil 15 de junho A definir 

Serões da Comunidade 17 de junho 21h30 

Crisma Vicarial 07 de julho 16h00 

As esculturas de bronze na Igreja das Antas Data a anunciar A definir 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Unidos_a_Deus,_ouvimos_um_clamor


 

PRÓXIMAS ATIVIDADES   
 

 10 de dezembro 
21h30 

 

Serões da Comunidade 
 

15 de dezembro 
21h00 

 

Festa de Natal da Catequese 
 

 17 de dezembro 
21h30 

 

Encontro de jovens 
com o Pároco 

 

 12 de janeiro 
 

Concerto de Reis 
“Cânticos ao 

Deus Menino” 
 

 21 de janeiro 
21h30 

 

Serões da Comunidade 

MOMENTO DE SAÍDA E DE ENCONTRO  

DOS NOSSOS GRUPOS PAROQUIAIS 
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MOVE-NOS A MISSÃO 

A Oração de Taizé, nos últimos anos, tem feito parte do programa pastoral da Paróquia de 

Santo António das Antas.  

Esta oração, realizada ao jeito de Taizé, é um momento que propomos de serenidade, pausa e 

silêncio, intercalados com cânticos, música e pequenos textos, que nos ajudam a viver o tempo 

litúrgico em que se insere. No passado dia 23 de novembro, a Oração de Taizé foi animada 

pelo Coro da Catequese que abrilhantou a Oração com as suas vozes e instrumentos e tornou 

este momento muito acolhedor e especial. 

A Oração de Taizé deu início ao Tempo de Natal, sob o tema “Presépio, lugar de encontro 

para todos” (lema da Caminhada Diocesana de Advento). Natal é um tempo de encontro com 

Jesus e de nos deixarmos encontrar por Ele. Um mistério que não tem outra explicação senão a 

gratuidade amorosa com que Deus sai de Si para vir ao nosso encontro. Celebremos o Natal 

sendo cada um de nós uma expressão da harmonia do Presépio, que gera paz interior e estabe-

lece o reinado de Deus dentro de cada um e em todos nós.    

 

No passado dia 20 de outubro realizou-se o passeio dos grupos paroquiais, que consistiu na visita às Paróquias e a alguns locais da cidade 

de Ovar onde está o nosso amigo Padre Vítor Nelson, que nos acompanhou na visita. 

ORAÇÃO DE TAIZÉ 

Presépio, lugar de encontro para todos! 

MAGUSTO PAROQUIAL 

No passado dia 11 de novembro, dia da 

Festa de São Martinho, associada ao 

magusto, às castanhas, foram distribuí-

dos saquinhos, com castanhas, pelos 

crentes que se dirigiram às missas das 

capelas de Belém e Igreja das Antas. 

Assim, promoveram-se momentos de 

encontro onde a comunidade cria laços, 

a partir de um olhar nos olhos, aproxi-

mando-se uns dos outros, numa dimen-

são de partilha.  

Peregrinação a Santiago. Mais uma vez? Não. 

Cada ano é sempre diferente. Pois cada peregrino, embora 

caminhando em grupo, também é único. Como pessoal é o 

seu caminho espiritual. O caminho nem sempre foi fácil. Por 

montes e vales, caminhos tortuosos e, ainda, noites nem sem-

pre bem dormidas: seriam estas interpelações existenciais ou 

vidas ainda não resolvidas? É, assim, o caminho interior. 

Incentivar a cultura da escuta sabendo que o Amor confia. 

Caminho português interior 

e    sanabrês 

Realizada de 3 a 7 de outubro 

De Vilarelho da Raia a Ourense 

(e de A Susana a Santiago de 

Compostela) 

Realizou-se em 30 de novembro 

uma tertúlia com o Prof. Avelino 

Rocha, autor das pinturas murais 

das capelas laterais da Igreja Paro-

quial bem como da tapeçaria do 

Batistério. 

ATIVIDADE MAIS RECENTE 


