
 

 

A 
 Igreja, no principio da Semana Santa, é 

mais do que nunca chamada a interrogar
-se  sobre os caminhos que percorre e a 

aprender com o caminho de Jesus, para chegar 

a caminhar entre os homens como Ele cami-
nhou”, afirma Luciano Manicardi. 

Pela celebração do Domingo de Ramos 

entramos na Semana Maior da 
celebração da Fé Cristã, que 

culminará no alegre anúncio 

de que O aclamado, rejeita-
do, injustamente conde-

nado e que totalmente 

Se oferece na Cruz, res-
suscitou e está vivo. 

Este caminho de Jesus, 
percorrido na obediência 

à vontade do Pai, é aque-

le que, como discípulos 

seus, somos convidados a 
percorrer.  

A figura do Servo de Deus que 
nos é apresentada na primeira leitura 

da Eucaristia deste dia, obedecendo à palavra de 

Deus e encontrando em Deus a força para supor-
tar as dores e toda a espécie de violências, apon-

ta já para Jesus que somos convidados a con-

templar na narração da Sua paixão e morte e 
meditarmos repetidamente como luz que abate 

as densas trevas que marcam os tempos que 

vivemos. 

São Paulo, na segunda leitura que escutamos, 

deixa-nos para contemplação o belo hino das 
primeiras comunidades cristãs que, através dele, 

professavam o movimento de rebaixamento e 

obediência do Filho de Deus, “obedecendo até à 
morte e morte de cruz” como caminho para a 

exaltação e atribuição de “um nome que está 

acima de todos os nomes” e que d’Ele 

faz o Senhor (Cf Filip 2, 6-11). 

«Aquele “Meu Deus, meu 

Deus, porque me abando-
nastes?”, que Jesus reza 

na Cruz, e que são as 

primeiras palavras do 
Salmo 22” (que hoje 

rezamos) na sua totali-

dade para nos sentir-
mos “bem-aventurados 

(porque nos encontramos 

com Jesus), tão santamen-

te tristes e tão divinamente 
felizes!”» (Cf A. Couto). 

Termino, deixando uma chave de 
leitura/oração completa deste salmo, 

numa atitude orante da nossa vida concreta nes-

tes tempos difíceis que vivemos. 
Dos versículos 2 a 22, expressemos as nossas 
dores e angústias, rezemos a consciência pes-
soal das nossas debilidades. Do 23 ao 27, cele-
bremos a presença de Deus Misericórdia. Do 28 
ao 32, rezemos a esperança da Salvação. 

 

Pe.  Carlos Sousa        
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ACLAMADO, HUMILHADO, EXALTADO 
CAMINHO DE JESUS, CAMINHO DA IGREJA, CAMINHO DO HOMEM 

A 
 entrada de Jesus em Jerusalém (Marcos 

14,1-15,47) não é apenas um acontecimento 

histórico, mas uma parábola em ação. Mais: 

uma armadilha de amor para que a cidade o acolha, 

para que eu o acolha. 

Deus corteja a sua cidade (a fé é a minha resposta 

ao cortejamento de Deus): vem como um rei mendi-

cante, tão pobre que nem sequer possui o mais 

pobre dos animais de carga). Um Poderoso humilde, 

que não se impõe, antes propõe-se; como um aman-

te desarmado. 

Bendito Aquele que vem. É extraordinário poder 

dizer: Deus vem. Nesta região, por estas estradas, 

na minha casa que sabe a pão e abraços, Deus 

continua a vir, viandante dos milénios e dos cora-

ções. Aproxima-se, está à porta. 

A Semana Santa desdobra, um a um, os dias do 

nosso destino; vêm ao nosso encontro, lentamente, 

cada qual generoso de sinais, de símbolos, de luz. 

Nesta semana, o ritmo do ano litúrgico torna-se 

mais vagaroso, podemos seguir Jesus dia após dia, 

quase hora após hora. 

A coisa mais santa que podemos fazer é estar com 

Ele: «Homens e mulheres vão a Deus no seu sofri-

mento, choram por ajuda, pedem pão e conforto. 

Assim fazem todos, todos. Os cristãos, por sua vez, 

estão próximos a Deus no seu sofrimen-

Uma Semana para estar junto das 
feridas de Jesus 

to» (Bonhoeffer). 

O s cristãos estão próximos de um Deus 

que na cruz já não é “o todo-poderoso” 

dos nossos desejos infantis, o salva-

vidas dos nossos naufrágios, mas é o Todo-

abraçante, o Todo-amante que naufraga na tem-

pestade perfeita do amor por nós. 

São dias para estar próximo de Deus no seu sofri-

mento: a paixão de Cristo continua a consumar-

se, em direto, nas infinitas cruzes do mundo, 

onde nós podemos estar junto aos crucificados 

da História, deixar-nos ferir pelas suas feridas, 

experimentar a dor pela dor da terra, de Deus, do 

ser humano, padecer e levar conforto. 

A cruz desorienta, mas se persisto a ficar junto a 

ela, como as mulheres, o olhá-la como o centu-

rião, perito em morte, decerto não compreenderei 

tudo, mas uma coisa sim: que ali, naquela morte, 

está o primeiro vagido de um mundo novo. 

O que viu o centurião para pronunciar, ele que era 

pagão, o primeiro acabado ato de fé cristão, «era 

o Filho de Deus»? Viu um Deus que ama ao ponto 

de morrer. 

A fé cristã apoia-se na coisa mais bela do mun-

do: um ato de amor perfeito. Viu a subversão do 

mundo; Deus que dá a vida inclusive a quem lhe 

dá a morte; Aquele para quem o poder é servir em 

vez de se servir; vencer a violência não com mais 

violência, mas tomando-a sobre si. 

A cruz é a imagem mais pura, mais alta, mais 

bela que Deus deu de si mesmo. São os dias que 

o revelam: «Para saber quem é Deus, só tenho de 

me ajoelhar aos pés da Cruz» (Karl Rahner). 

Ermes Ronchi  



 

 

 

IMPLICA-TE COM A CARIDADE 

HISTÓRIA DO DIA  

Lê e medita Mc 15, 1-39  

«Tomai: isto é o meu Corpo» 

DICA  

Momento Pós-Comunhão 

Senhor, colocámo-nos no lugar do Criador, e, 

sem humildade nem sabedoria, acreditámos 

que poderíamos dirigir cada coisa seguindo o 

caminho do domínio e da posse. Transforma-

nos! Faz com que o nosso rosto seja luz, que 

as nossas palavras sejam fortes, as nossas 

ações coerentes. Mais do que nunca, precisa-

mos da grandeza do teu sopro, precisamos 

que o teu coração se torne nosso, para nos 

recordar que também em nós vive a maravi-

lhosa liberdade dos filhos de Deus. Ámen. 

LIVRO  

Ler a Carta Encíclica do Papa Bento XVI  

Deus Caritas est, sobre o amor de Deus. 

 

DOMINGO  
DE RAMOS   

TLin[formativo] 

PESQUISA DA APP  

Ver o filme “Por amor aos pobres: a Voca-

ção de Santo Aníbal”: 

 

 

TRUQUE DA APP  

Símbolo: abrir a APP da Caridade e ver a 

palma da mão, símbolo que indica as pesso-

as que deram testemunho com a própria 

vida pelo Evangelho (santos/as), cujas 

ações foram sempre por atenção, cuidado e 

amor desinteressado aos outros. Afinal, «a 

fé sem obras está completamente morta», 

como nos diz São Tiago. 

RECOLHA DE BENS PARA MOÇAMBIQUE:  

Até 31 de março.  

«JUNTOS POR CABO DELGADO»  

Materiais: cozinha, agrícola, costura, carpinta-

ria, tendas, lonas e cobertores.  

Contatos de entrega das 17h às 20h: Pedro 

Pinto (965876382) e Davide Duarte 

(934230122) 

CELEBRAÇÕES SEMANA SANTA / PÁSCOA:  

a Zona Pastoral da Cidade elaborou um pro-

grama para transmissão online das celebra-

ções da Semana Santa e Pás-

coa, aludindo, também, às várias 

procissões que tradicionalmen-

te  encorpavam as celebrações. 

Pode consultar e participar aqui:   

 

Quaresma 

Contactos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES                                    Tel. 253 412 475  

www.paroquiadacosta.pt             geral@paroquiadacosta.pt             www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

Eucaristias 

SEMANA de 29 de Março a 04 de Abril de 2021 

Que seja Páscoa… 
A pandemia obriga-nos à privação de tradições pascais que nos são tão queridas. Alegramo-nos, 
este ano, por já podermos participar presencialmente nas celebrações da Semana Santa e Páscoa. 

Se não saímos à rua anunciando que Cristo ressuscitou, saiamos ao seu encontro, na Igreja e nos 
irmãos. Vivamos os próximos dias com Fé e Esperança, porque Deus nos ama!... 

Senhor Jesus, Senhor dos Passos serenos e seguros  
no caminho da vida e da Paixão, da ressurreição. 

 Senhor Jesus, Senhor dos Passos sossegados e firmes, resolutos, até à porta do meu coração. 

Senhor Jesus, Senhor dos Passos, dos meus e dos teus,  
finalmente harmonizados, finalmente lado a lado:  

os meus, imprecisos, indecisos, atravessados pelo teu Perdão;  
os teus, sossegados e firmes, sincronizados pelo pulsar do meu coração. 

 Sim, eu sei que foi por mim que desceste a este chão pesado, íngreme, irregular, de longilíneas lajes  

em que é fácil escorregar. Mas os teus braços sempre abertos ajudam-me a levantar. 

 Senhor Jesus, deixa-me chegar um pouco mais junto de ti, chega-te tu também mais junto de mim. 
Segura-me. Dá-me a tua mão firme, nodosa e corajosa. Agarro-me. Sinto sulcos gravados nessa mão. 

Sigo-os com o dedo devagar. Percebo que são as letras do meu nome.  
Foi então por mim que desceste a este chão. O amor verdadeiro está lá sempre primeiro.   

Senhora das Dores, Maria, minha Mãe, que seguiste até ao fim os passos do teu Filho, 
acompanha e protege os meus passos também. 

Obrigado, Senhor Jesus, Meu Senhor, meu Irmão e companheiro. 
 António Couto 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC   HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 29  Igr     19h00     † 1.º Aniv.— Maria Palmira Gomes Marques 

TERÇA, 30 Cap   19h00     † Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e tios Artur Ferreira e João Ferreira 

QUARTA, 31 Cap   19h00     † Ação de graças a São Roque e São José e pelos Benfeitores da Capela’ 

QUINTA, 01 Igr     19h30     
Missa Vespertina da CEIA do SENHOR 

† Em Ação de Graças 

SEXTA, 02 Igr     15h00     Celebração da PAIXÃO do SENHOR 

SÁBADO, 03 Igr     21h00 

Solene VIGÍLIA PASCAL 

† Padre Adelino Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel' 

† Aniv.— Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro 

† António Maria Dias                                                       † José Ribeiro' 

DOMINGO, 04 
 

DOMINGO 
de 

Igr     10h00 

† Aniv. - Benjamim Tadeu Ribeiro                †  Maria de Fátima Martins Lopes 

† Augusto Teixeira de Freitas'         † José Ferreira, Maria Nogueira e Família 

† Ana Fernandes                                              † António Carlos Lemos Loureiro 

PÁSCOA San   16h00 † Intenções confiadas à Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’ 


