
 

 

N 
o início da carta aos cristãos de 

Éfeso, vem uma bela oração de bên-

ção, agradecendo a Deus pelas ma-

ravilhas que tem feito a nosso favor. A bên-

ção é a mais caraterística das orações judai-

cas. Aqui não se agradecem bens materiais 

como colheitas abundantes e grandes reba-

nhos, mas «toda a espécie de bênçãos espiri-

tuais em Cristo». É que somos beneficiados 

com uma interminável história de 

salvação, até chegar à ple-

nitude dos tempos, em 

que todas as coisas 

são instauradas 

em Cristo, sendo 

nós herdeiros 

das riquezas da 

sua graça. Nun-

ca agradeceremos 

suficientemente o 

facto de Deus nos bene-

ficiar com a superabundân-

cia dos seus dons, feito nosso omni-

potente servidor e amigo.  

Jesus envia os seus apóstolos dois a dois, 

não propriamente para fazerem companhia 

um ao outro, mas como uma pequena comu-

nidade que há de criar outras comunidades 

de seguidores de Jesus. O individualismo 

não tem lugar em quem é de Cristo. Só so-

mos de Cristo se fizermos parte de uma co-
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DOIS A DOIS… 

P 
odemos, até, ser os mestres da em-

patia. 

Podemos, até, conseguir sentir na 

pele um rasto da ferida que agrava a 

pele do outro. 

Conseguimos, até, colocar-nos no lugar do 

outro e julgar que conseguimos imaginar o 

que sente, o que pensa perante o que sente, o 

que lhe dói perante o que não consegue en-

tender. 

Essa é, já, uma ca-

pacidade extraordi-

nária e louvável. 

Chegar perto do 

sofrimento do ou-

tro. Querer sentir o 

eco do que incomo-

da a vida e os dias 

dos que nos rodei-

am. Essa atitude diz 

muito sobre nós. E 

diz muito bem. 

No entanto, e até a 

dor visitar a nossa própria pele, não sabemos 

nada sobre a dor do outro. Fazemos, simples-

mente, uma (muito) pequena ideia. 

Até sermos nós a experimentar o sofrimento 

por causa disto ou daquilo, não saberemos, 

de verdade, o que habita o coração dos que 

nos rodeiam. 

Quando somos nós a viver uma dor, uma 

provação ou um desafio difícil de interiorizar 

é que conseguimos, de facto, saber o que o 

nosso irmão viveu. É aí, nesse momento de 

profunda (e forçada) aproximação à seme-

lhança da dor alheia que compreendemos 

tudo. É aí que tudo fica simples, por ser tão 

O QUE TU SOFRES NÃO ME DÓI! 

munidade cristã. Aceitar a pessoa de Jesus 

é assumir ser parte da sua Igreja. 

 Os apóstolos são diferentes dos rabis, dos 

mestres judaicos. Estes não iam à procura 

de discípulos. Eram estes que procuravam 

os mestres. Nesta linha podemos ver como 

o atual Papa Francisco insiste connosco 

para sermos uma «Igreja em saída», disponí-

vel para ir ao encontro das pessoas, ultra-

passando a nossa zona de 

conforto. Cristo reco-

menda aos apósto-

los para partirem 

em missão de 

um modo des-

pojado de apoi-

os materiais: 

sem pão, alfor-

ge, dinheiro. É que 

a força da sua mis-

são não virá de ajudas e 

seguranças que dão os bens 

deste mundo, mas do poder de Cristo que os 

envia em missão.  

EM QUE CONFIO MAIS:  

NOS BENS MATERIAIS OU NA PRESENÇA 

DO SENHOR QUE ME AMA E ENVIA EM  

MISSÃO NA FAMÍLIA, NA COMUNIDADE,  

NA IGREJA E NO MUNDO? 

 

Pe. Leonel Cunha   

doloroso. É aí, nesse degrau que subimos e 

em que os nossos pés encontram os de-

dos dos passos dos outros que, na verda-

de, somos irmãos. É aí que, na verdade, 

somos amigos. 

Enquanto os nossos passos se tocam nes-

te ou naquele sofrimento, neste ou naque-

le confinamento, nesta ou naquela falta de 

liberdade ou de amor, os nossos olhos têm 

a coragem de olhar em frente. E é aí, quan-

do encaramos 

com verdade a 

verdade dos 

olhos de quem 

está à nossa fren-

te que seremos (e 

somos!) profunda 

e inegavelmente 

humanos. Iguais. 

Gémeos siame-

ses na dificulda-

de. 

Enquanto a dor 

do outro não me doer a mim, eu não sei 

nada sobre ele. Mas imagino. 

Enquanto a prisão do outro não retirar a 

minha liberdade, eu não sei nada sobre ela. 

Mas imagino. 

Enquanto a saudade do outro não cravar 

raízes dentro do meu peito, eu não sei nada 

sobre ela. Mas imagino. 

 

SE SÓ O SIMPLES FACTO DE IMAGINAR 

JÁ É DIFÍCIL… IMAGINA VIVÊ-LO. 

 

Marta Arrais 

Cronista  

 



 

 

 
REFLETIR NA PALAVRA  

 Os discípulos foram enviados humildemen-

te, sem bagagem ou pertences e com muito 

pouco poder e prestígio. 

 Eles só receberam autoridade para expulsar 

espíritos imundos e curar os enfermos. 

Essa humildade permite que eles sirvam a 

Deus em vez de servir a si mesmos ou a 

seus próprios interesses.  

 Eles foram enviados dois a dois. Eles não 

foram feitos para viajar e servir sozinhos, 

mas para ter companhia e apoio no cami-

nho.  

 

 

…… A CAMINHO DA EUCARISTIA  

 Reflete silenciosamente sobre os fardos da 

vida  no teu coração e entrega-os a Deus. 
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NO CAMINHO DE REGRESSO A CASA ….  

 Jesus sabia que a tarefa não seria fácil; 

portanto, ele enviou os discípulos em pa-

res. O que isso te diz sobre o modo como 

cuidar e compreender Jesus? 

VIVER A PALAVRA  

 Os seguidores de Jesus estavam e estão 

destinados a permanecer juntos, a encora-

jar e ajudar uns aos outros e a comparti-

lhar as Boas Novas uns com os outros.  

 Durante esta semana encontra um horário 

que em família possas ir visitar e cuidar 

de alguém que se encontra só. Podes não 

ser capaz de curar feridas físicas, mas 

podes curar o seu espírito! 

CATEQUESE—DO ATO À AÇÃO:  O Depar-

tamento Arquidiocesano para a Formação e 

Ministérios Laicais está a organizar duas 
formações, que vão ter lugar nos dias 17 e 

24 de Julho e que se destinam sobretudo a 

CATEQUISTAS – mas estão 

abertas a qualquer agente de 
pastoral. Pode consultar mais 

informações em:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL JUVENIL: Sob o mote "Faz ca-

minho connosco”, a Equipa da Pastoral Juvenil de 
Guimarães/Vizela está a promover um encontro 

nas várias Zonas Pastorais do nosso Arcipresta-
do com grupos de jovens, catequistas e catequi-
zados do 9.º e 10.º ano, crismados ou a crismar e 

CNE, nos seguintes dias e locais:  
 
Dia 17/07 - Zona Pastoral de S.Torcato - Basílica 
de S. Torcato 

Dia 24/07 - Zona Pastoral da Cidade – Igreja de 
Azurém 
Dia 31/07 - Zona Pastoral da Lapinha – Centro 

Paroquial de Tabuadelo 
 
 
 

 
 
 

 

 

Celebrações 

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 12 a 18 de Julho de 2021 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC-HORA      INTENÇÕES 

TERÇA,  13 Cap 19h00     
† Maria Nogueira, José Ferreira e Família 
† Aniv.— José Freitas Araújo e filho Francisco Filipe Carvalho Araújo' 
† Luís da Cunha Ferreira e Pais                                       † Maria Rosa Batista  

QUINTA,  15 Cap 19h00     
† Aniv. - Ludovina Rosa Ribeiro e Miguel Gonçalves 
† Maria dos Anjos Freitas, marido Francisco Araújo e Filhos'  

SEXTA, 16 Cap 19h00     
† Em Acção de Graças a Nossa Senhora do Carmo’ 
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'  

SÁBADO, 17 Igr   19h00 

† 7.º DIA - Manuel António Gomes          † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes, António Lopes  
   e Abel Lopes'    † Aurora Ferreira'    † Maria da Glória Machado da Cunha' 
† Manuel Castro e Ana Mendes   † Deolinda Silva Garcia  † Francisco Dias' 
† Maria Emília e Luís Miguel Oliveira, filho Domingos e genro David' 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira 
Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida  

DOMINGO, 18 

Igr   10h00 

† Em honra de Santa Marinha’                            † António de Freitas da Silva 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Família 
† Francisco Costa Ferreira, Miguel Ferreira, Joaquina da Costa,  
   José Ferreira e Alberto Ferreira          † Maria da Conceição Melo Martins'  
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Novais e Joaquim de Melo  
   Oliveira Guimarães             † Jerónimo Ribeiro             † Joaquim da Silva 

 San 18h00 † Em honra de Nossa Senhora do Carmo  

Alguns acontecimentos celebrativos  
Dia 17 de Julho — Das 15h00 às 19h00 — Lausperene (Adoração do Santíssimo — Festa da Padroeira) 

Dia 18 de Julho — Eucaristia às 10h00 (Igreja) — Dia da Padroeira — Santa Marinha  

Dia 18 de Julho — Eucaristia às 18h00 (Penha) — Festa de Nossa Senhora do Carmo 

Nesta celebração será acolhida a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, assinalando 70 anos 

da sua passagem por Guimarães, tendo presidido à Peregrinação Arciprestal à Penha, em Setembro. 

Ficará no Santuário, exposta à veneração dos fiéis e devotos até ao dia 12 de Setembro próximo,  

dia da realização da 128.ª Peregrinação Arciprestal. O Programa será brevemente anunciado. 

Dia 25 de Julho — Eucaristia das 18h00 (Penha) — Festa de São Cristóvão 

Dia 08 de Agosto — Eucaristia das 10h00  (Igreja) — Festa da Eucaristia (4.º Ano)  

Dia 25 de Setembro — Eucaristia das 19h00 (Igreja) — Festa da Fé (6.º Ano) 

Dia 03 de Outubro — Eucaristia das 10h00 (Igreja) — Festa da Eucaristia (3.º Ano) 


