
 

 

   

P 
ara entrar na universidade de Jesus terás 

que te apresentar todos os dias. É Jesus 

Cristo quem te qualifica para estares 

pronto para a universidade da vida. Desde o teu 

nascimento e com o sacramento do Batismo és 

chamado Filho de Deus, amado por Deus, para 

seres reflexo da Luz Divina – o Espírito Santo que 

te habita. 

Esta semana, ao celebramos a “Senhora das 

Candeias”, a apresentação do menino Jesus no 

Templo, 40 dias depois do Natal, a Igreja – Povo 

Santo de Deus – ilumina-nos através da Palavra 

de Jesus: “Vós sóis a Luz do mundo”; “Vós sois o 

sal da terra”. 

COMO É O TEU COMPROMISSO CRISTÃO?  

Sabemos que não basta ter uma vivência religio-

sa, com a regra que se vai à missa ao domingo 

ou se cumpre tradições e práticas devocionais.  

Ser cristão é um compromisso honesto e exigen-

te que te faz ser coerente com Jesus Cristo. De-

ves estar atento à partilha com os pobres, promo-

veres a reconciliação, seres profeta da fraternida-

de. Para além das tuas forças e capacidades, da 

tua doação nos pequenos gestos diários, é o 

Espírito de Deus quem te faz instrumento de 

anúncio de uma Palavra que Salva.  
 

VEM AÍ A ESPERANÇOSA JORNADA  
MUNDIAL DA JUVENTUDE.  

 

A Cruz e o ícone de Nossa Senhora são entre-

gues aos jovens. A “loucura da cruz” é AMOR ao 

tornar-se vida entregue. Como podem viver os 

nossos jovens o encontro pessoal com Cristo 

vivo? Quando também tu, irmão e irmã, em cada 

dia fores as mãos, os pés, o coração, a inteligên-

cia, as emoções, a alegria, a sabedoria, a simplici-

dade e a humildade de Jesus Cristo.  

Caro irmão e irmã, és “sal da terra” quando prati-

cares o sabor do Evangelho no meio dos proble-

mas atuais: saúde, educação, economia, etc…; és 

“luz do mundo” quando na tua vida se acender a 

força e a coragem de dizeres por palavras e ges-

tos o que o Espírito Santo realizou de maravilho-

so em ti!  Na universidade de Jesus, todos somos 

reflexo da Luz.  

Pe. . Samuel Vilas Boas  
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 NA UNIVERSIDADE DE JESUS  
ÉS REFLEXO DA LUZ 

A CRUZ PEREGRINA 

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, 

construída a propósito do Ano Santo, em 1983, 

foi confiada por João Paulo II aos jovens no 

Domingo de Ramos do ano seguinte, para que 

fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a 

Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma 

peregrinação que já a levou aos cinco continen-

tes e a quase 90 países. Tem sido encarada 

como um verdadeiro sinal de fé. 

Tem-se afirmado como um sinal de esperança 

em locais particularmente sensíveis. Em 1985, 

esteve em Praga, na atual República Checa, na 

altura em que a Europa estava dividida pela 

cortina de ferro, e foi aí sinal de comunhão com 

o Papa. Pouco depois do 11 de setembro de 

2001, viajou até ao Ground Zero, em Nova Ior-

que, onde ocorreram os ataques terroristas que 

vitimaram quase 3000 pessoas. Passou tam-

bém pelo Ruanda, em 2006, depois de o país 

ter sido assolado pela guerra civil. 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (1)  
CRUZ PEREGRINA  

e ÍCONE de NOSSA SENHORA SALUS POPULI ROMANI  
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O ÍCONE DE NOSSA SENHORA  

SALUS POPULI ROMANI 

Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a 

companhia do ícone de Nossa Senhora Salus 

Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com 

o Menino nos braços. Este ícone foi introduzi-

do ainda pelo Papa João Paulo II como símbo-

lo da presença de Maria junto dos jovens. Com 

1,20 metros de altura e 80 centímetros de lar-

gura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi 

Romani está associado a uma das mais popu-

lares devoções marianas em Itália. É antiga a 

tradição de o levar em procissão pelas ruas de 

Roma, para afastar perigos e desgraças ou pôr 

fim a pestes. O ícone original encontra-se na 

Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é 

visitado pelo Papa Francisco que ali reza e 

deixa um ramo de flores, antes e depois de 

cada viagem apostólica. 

 

 



 

 

ACÓLITOS: 
 

A eficácia da nossa oração e das nossas liturgias 
não dependem do uso de palavras especialmente 
poderosas ou de gestos com 

força mágica. Dar pão ao famin-
to, pousada aos pobres, roupa 
ao nu e não voltar as costas ao 

nosso semelhante são as condi-
ções para sermos agradáveis a 
Deus. Na sacristia, pomos a 
túnica branca, mas é na vida que 

revestimos o nosso coração de 
boas obras, para que o Senhor 
aceite o nosso ministério. 
 

LEITORES: 

A leitura litúrgica é retórica, porque procura usar 

as técnicas de uma boa leitura para convencer 
quem ouve. Convencer o entendimento pela clare-
za com que se enunciam as verdades evangélicas, 
convencer a memória tornando presentes os 

exemplos do passado, convencer a vonta-
de suscitando o desejo de fazer o bem. 
Mas nunca devemos 

esquecer que o modelo 
cristão da persuasão 
não é o das belas pala-
vras, mas a Cruz de 

Cristo. 
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS  

DA COMUNHÃO 
 
Num antigo rito do Batismo, punha-se um grão de 
sal na boca do bebé. Este gesto era acompanhado 

por uma oração: “recebe o sal da sabedoria, que ele 
te ajude a obter o perdão e alcançar a Vida eterna”. 
Deus pede-nos que 
sejamos sal da terra e 

luz do mundo, mas dá-
nos também a força 
para o sermos. No frag-

mento de um Pão euca-
rístico sem sabor espe-
cial, Deus dá-nos a 
força para sermos sal 

da terra e luz do mundo. 

Vamos demonstrar a nossa 

atenção a tudo o que na nos-

sa vida é dom e prova de 

amor e vamos dizer aos nos-

sos familiares palavras sim-

ples de reconhecimento e 

gratidão. 

TLin[formativo] 

ESCOLA DE FAMÍLIAS: 11 de fevereiro, às 

21h15, no salão da igreja do Sagrado Cora-

ção de Jesus, em Fafe, com o tema: «Casar 

para quê?» Esta sessão, em formato testemu-

nhal, vai abordar o sentido do casamento, não es-

quecendo as suas luzes e sombras. Como a Igreja 

os ajuda a ser casal vai ser um dos temas aborda-

dos por dois casais convidados. 

SEMEAR A CARIDADE  

FORMAÇÃO PARA AGÊNCIAS FUNERÁ-

RIAS E REPÓRTERES DE IMAGEM: dia 11 

de fevereiro, sábado, no Espaço Vita, em 

Braga, das 09h00 às 12h30. Este encontro 

será certificado pela Arqui-

diocese de Braga, pelo que 

terá o custo de 30€ por 

participante. Para isso será 

necessário fazer a inscri-

ção, através  deste link:  

SAIR EM MISSÃO DE AMAR 

Eucaristias 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 07 Cap  19h00 † Em Ação de Graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

QUARTA, 08 Cap  19h00 † Em honra de Nossa Senhora 

QUINTA, 09 Cap  19h00 † Em Acção de Graças 

SEXTA, 10 Cap  19h00 † Em honra do Sagrado Coração de Jesus’ 

SÁBADO, 11 Igr  18h00 

† Aniv.— José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Ferreira, Maria Emília  
                Teixeira e Maria Rosa Teixeira                    † Miguel de Jesus Freitas 
† Aniv.— Albino Pereira Leite e Maria Eugénia Teixeira 
† Belém da Silva, Manuel Ribeiro e José Silva Ribeiro' 
† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro     † Manuel Pereira Batista  
† Maria de Fátima Macedo Malheiro’            † João de Araújo e Laura Ribeiro' 

DOMINGO, 12 Igr   10h00 

† 30.º DIA — Maria Isabel da Silva Faria'       † Maria Conceição Melo Martins 
† Aniv.— Laurentino de Oliveira e Maria Madalena Miradouro Pimenta 
† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 
† Armando José Castro Leite e Avós 

 Sant 16h00 † Paulino Leite Alves, Pais e Sogros’ 

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
www.paroquiadacosta.pt              geral@paroquiadacosta.pt               www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

Jornada Mundial da Juventude 
Esta semana estão entre nós as réplicas arciprestais dos 
Símbolos da Jornada Mundial da Juventude: a CRUZ e o 

ícone de NOSSA SENHORA Salus Populi Romami (Salvação 
do Povo Romano), acolhidos na tarde de sábado na Igreja 

Paroquial. No Domingo, presidem à Eucaristia Dominical 
(Reunião de Piedade do ESCUTISMO PAROQUIAL). 

De segunda a sexta, estarão na Capela de São Roque. 
Nestes dias, sempre às 21h00, haverá um momento de ora-

ção/reflexão dinamizado por vários grupos paroquiais, mas 
aberto a todos quantos se queiram associar. 

As temáticas são as seguintes: 
 Segunda: A oração do Rosário; 

 Terça: O canto nas celebrações litúrgicas; 
 Quarta: A Liturgia das Horas; 

 Quinta: A Adoração Eucarística; 
 Sexta: A Via Lucis: O caminho pascal, com MARIA. 

As réplicas dos símbolos da JMJ serão entregues à paróquia 
de Mesão Frio, na tarde de sábado. 

SEMANA de 06 a 12 de FEVEREIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

AVISOS 


