
 

 

H 
á muitos encontros no abraço de Maria e de 

Isabel. Abraço, sim, pois a arte não se cansou 

de o representar ao longo dos tempos. E 

ainda que em muitas obras apareçam Zacarias e José, 

são elas, a mulher-mãe-idosa e a mulher-mãe-virgem, o 

centro da cena. Mulheres profundamente crentes, chei-

as de espírito profético que nos contagiam com a ale-

gria do Evangelho, como tantas o fizeram e fazem, ao 

longo da história da Igreja, às vezes esquecidas e des-

valorizadas! Que saudação nova seria aquela de Maria, 

que fez saltar de alegria o pequeno João no seio de 

Isabel? O “Shalom” habitual tem o sabor da paz que 

Deus oferece em plenitude à humanidade. Encontram-   

-se o desejo que a terra tem do céu, e que o céu tem da 

terra. Encontram-se o antigo e o novo, o caminho e a 

meta, a flor e o fruto, a sede e a fonte, o hoje e o ama-

nhã! 

Continuamos com sede de encontros mais verdadeiros 

nesta humanidade. São muito importantes as cimeiras, 

os debates, os esforços de diálogo, as negociações, os 

acordos. São necessárias as palavras, mas elas preci-

sam de saltar dos papéis e discursos, e tornarem-se 

grávidas de gestos, de mudanças, de vida a nascer. A 

esterilidade e a recusa de gerar vida prolongam no 

tempo a injustiça e a indiferença; isolam no egoísmo os 

que julgam não precisar de ninguém. É preciso humilda-

de e abertura, alegria e comunhão para que os encon-

tros produzam vida nova. Deus vem ao 

nosso encontro pelo princípio: nascen-

do e crescendo como nós! Quando 

renascemos e crescemos em cada 

encontro, o Natal acontece aí mesmo! 

As primeiras palavras do encontro de 

Isabel e Maria pertencem a Isabel. 

Dizemo-las saborosamente em cada 

Ave-Maria. Palavras deslumbradas e 

tão cheias de alegria!  D. Helder Câma-

ra, num hino à Virgem da Libertação, 

perguntava:  
 

Que há em Ti, em tuas palavras, em tua voz,  

quando anuncias no magnificat  

a humilhação dos poderosos 

e a elevação dos humildes,  

a saciedade dos famintos 

e o desabar dos ricos,  

que ninguém se atreve a chamar-Te revolucionária,  

nem a olhar-Te com suspeita? 

Empresta-nos a tua voz e canta connosco. 

 São estas as “PALAVRAS GRÁVIDAS”, que o 

encontro de Deus nos inspira a cantar, sempre 

em cada Natal. 

Pe. Leonel Cunha  
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A SAUDAÇÃO DAS DUAS MULHRES  

Deus que só és Amor! 

Hoje contemplamos, maravilhados, 

o teu grande gesto de amor por nós. 

Em Maria geraste Jesus, o Salvador. 

Olhando-O no presépio 

gera-se em nós um desejo de amar. 

E onde há Amor, nascem gestos! 

Que cada um de nós 

permaneça em gestação 

gerando gestos salvadores, 

multiplicadores de caridade  

por todos. 

Deus que és Amor! 

Nesta noite santa, 

abençoa a nossa família 

e estes alimentos  

que vamos tomar. 

Abençoa também  

todas as famílias do mundo, 

especialmente  

aquelas que mais precisam. 

Neste tempo, ainda de pandemia,  

dá-nos serenidade, 

conforta as famílias em luto, 

fortalece os profissionais de saúde 

e dá sabedoria aos que procuram a cura 

para tantas doenças que nos atormentam. 

Deus que és Amor! 

Bendito sejas agora e para sempre. 

Ámen! 

ORAÇÃO de CONSOADA 



 

 

NOVENA de NATAL: a plataforma PASSO-A-

REZAR propõe, nesta última semana de Ad-

vento, um itinerário de ora-

ção que nos preparará me-

lhor para o Natal. Podemos 

seguir esta proposta a partir 

deste link:  

 Maria não guarda 

para si as maravi-

lhas que Deus ope-

ra nela. Põe-

se a caminho 

e vai anunciar a 

feliz notícia, Jesus 

Cristo, que habita em si. Porque Jesus Cristo 

vive em nós, Ele impele-nos a ir ao encontro 

dos outros. O gesto da sau-

dação é, por isso, uma opor-

tunidade para que o Salva-

dor, que está em gestação 

em nós, nasça também no 

coração dos outros. 

 

DESAFIOS: 

| FAMÍLIA: Que os pais ensinem os filhos a 

dizer bom dia ou boa noite em língua gestual 

portuguesa. 

 

| CATEQUESE: Combinar/ensaiar uma sau-

dação, para que, durante a semana, sempre 

que encontrarmos amigos da catequese, tro-

quemos essa saudação. 
 

Objetivo: Fazer perceber que saudar o outro é 

uma forma de lhe mostrarmos que estamos 

próximos e que nos importamos com ele. 

 
 

| ESCOLA: Aprender a cumprimentar em lín-

gua gestual portuguesa e praticar durante a 

semana. 

 

| JOVENS: Escrever um postal de Natal para 

entregar na paróquia a quem vive sozinho. 

 

 

 

 

 

 
. 

IV DOMINGO do ADVENTO   “Bendito é o fruto  
          do teu ventre” 

TLin[formativo] 

EVANGELHO DIÁRIO 2022: apresenta o texto 

do Evangelho proclamado em cada dia do ano 

na Eucaristia. acompanhado de uma oração 

que pode servir de ajuda à meditação. Inclui 

ainda a referência às demais leituras bíblicas 

do dia e aos santos venerados diariamente. 

Pode adquiri-lo no secretariado da Catequese 

(Oliveira) por 5€.  

 

Eucaristias 

Avisos 

SEMANA de 20 a 26 de Dezembro de 2021 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 20 Cap  19h00     † 7.º DIA — Mário Teixeira Bastos’  

QUARTA, 22 Cap  19h00     † Albano Matos Gonçalves e Família                  † António José Mendes Faria 

QUINTA, 23 Cap  19h00     † Maria Emília, Sidónio e Avelino de Freitas 

SÁBADO, 25 
 

NATAL  
do 

SENHOR 

Igre  10h00 

† Bento da Cunha'                              † José Ferreira, Maria Nogueira e Família 
† Maria Rosa Freitas Araújo e marido Joaquim Gomes 
† Carminda da Fonseca Lopes                      † Maria de Fátima Martins Lopes 
† Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro                              † António Pinheiro Ferreira 
† Joaquim Leitão de Sousa, Carlos Lopes Varela e José de Sousa Barbosa  

 Sant 16h00 † 

DOMINGO, 26 
 

SAGRADA  
FAMILIA 

Igre  10h00 

† Padre Domingos Ferreira Ribeiro          † Rosa de Freitas e Albino Machado'  
† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas 
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves 
† Afonso Henriques da Rocha e Ana Maria Ribeiro' 
† José Fraga, João, Olívia e António Maria Fraga 
† Ana Ribeiro e José de Freitas Castro     

 Sant 16h00 † Por todas as famílias, especialmente as que passam provações’ 

OFERTÓRIOS de NATAL — FUNDO PAROQUIAL conta com a AJUDA de todos 

Nos próximos dias chegará a todas as caixas de correio da Paróquia a habitual comunicação de Natal 

do Pároco e organismos paroquiais, com a prestimosa colaboração de voluntários, a quem  uma vez 

mais agradecemos pela dedicação e disponibilidade.  

Junto vai um envelope destinado ao “Ofertório de Natal”, tradição desta paróquia. As ofertas, partilha 

de cada um segundo as suas possibilidades e generosidade, destinam-se às despesas da Paróquia. 

Se temos a viva esperança de que as entidades responsáveis farão em 2022 a urgente intervenção na 

cobertura da Igreja, propomo-nos  avançar para o restauro das imagens que se encontram na Igreja, 

responsabilidade nossa, só possível com a colaboração de todos. 

Porque não “adoptar” uma das imagens e contribuir para o seu restauro? Fica o desafio…  

A todos endereçamos votos de um Santo Natal!... 

ASSEMBLEIA de FREGUESIA reúne em SESSÃO ORDINÁRIA 

A pedido do Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa, comunica-se que a Assembleia de Fre-

guesia reúne em Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 20 de Dezembro, às 21h30, na Sala de Reuniões 
da Junta de Freguesia da Costa.  

Mais se informa que “é permitida a presença de público com o uso de máscara e desinfecção de mãos 
à entrada, estando a lotação condicionada pelo distanciamento físico necessário”.  

Contatos 

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


