
 

 

O 
 Evangelho de João, entre as narrativas 

das aparições do Ressuscitado, compre-

ende a de Tomé: «Mete aqui o teu dedo e 

olha as minhas mãos; estende a tua mão e mete-a 

no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente!». E 

responde Tomé: «Meu Senhor e meu Deus!». Pro-

curemos imaginar com se terá sentido Tomé. 

Quando vê e toca as feridas do Senhor ressusci-

tado faz a suprema profissão de fé. Isto foi verda-

de para Tomé e é verdade também 

para a Igreja em cada tempo. 

O teólogo Tomáš Halík diz que 

«Cristo aproxima-se dele [Tomé] e 

mostra-lhe as próprias feridas. Isto 

significa que a ressurreição não com-

porta a eliminação ou a desvaloriza-

ção da cruz. As feridas continuam a 

ser feridas». Segundo este autor, 

tocar as feridas de Cristo nas feridas 

da humanidade é condição de uma fé autêntica: 

«Não posso acreditar sem tocar as feridas, a dor do 

mundo. Porque todas as misérias deste mundo e 

da humanidade são feridas de Cristo. Não tenho o 

direito de confessar Deus se não sou capaz de 

tomar a sério a dor do meu próximo. A fé que fecha 

os olhos ao sofrimento das pessoas não é senão 

uma ilusão». 

Só uma fé ferida é credível. As feridas de Jesus 

são a consequência da sua relação amorosa e 

rica de compaixão. Jesus foi crucificado por ter 

amado pessoas concretas, feridas pela socieda-

de e pela religião. Tendo partilhado as suas fragi-

lidades e as suas feridas, chegou à perfeição 

enquanto irmão compreensivo, e não rígido juiz. 

Por vezes, temos medo de olhar e tocar as feri-

das porque nos mete medo ver face a face a 

nossa mortalidade, a nossa fraqueza e vulnerabi-

lidade. 

A fé pascal [morte e ressurreição] requer um 

movimento gracioso do reconhecimento de Je-

sus em tantos que revelam as suas feridas. Ca-

da um de nós, como S. Tomé, pode considerar-se 

bem-aventurado nas dúvidas quotidianas, visto 

que elas também nos poderão estimular para 

novos encontros e alimentar para renovadas 

descobertas de um Deus que é vivo e verdadeiro. 

 

Pe. Miguel Rodrigues      
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RECONHECENDO-O  
NAS FERIDAS DO MUNDO…  

Como Phyllis Zagano afirmou ainda que, apesar de todas as críticas e julgamentos, o Papa 
não tem “medo de nada”, estando “muito interessado em saber como é que as pessoas que 
não estão necessariamente na linha da frente” pensam sobre qualquer assunto. 

“Quando houve discussões muito negativas sobre o Papa e as suas ações, via-se perfeitamen-
te que pesavam muito nele. Mas Francisco tem um grande sentido de paz, mesmo perante a 
adversidade e a discórdia. E confia no Espírito Santo, que é precisamente o que temos todos 
de fazer!”, explicou. 

O Bispo John Arnold, que só participou nos últimos minutos do debate, é da opinião que o 
processo sinodal “vale sempre a pena” e lamentou que não tenha acontecido mais vezes com 
as gerações mais recentes. 

“Como Igreja, temos que falar e agir muito claramente e espero que o Sínodo seja uma boa 
ocasião para a escuta orante e para o discernimento que o Papa Francisco propõe. Acho que 
conseguimos encontrar melhores soluções para o futuro e para os problemas de hoje e temos 
que nos permitir, de certa forma, a sermos críticos. Podes ser crítico de forma positiva! Penso 
que vamos ter as questões difíceis a serem levantadas e quem desejar, responderá. Não quero 
estabelecer uma agenda, é um convite aberto a toda a gente. Temos que deixar para o Espírito 
guiar quem precisa de falar”, afirmou. 

D. John defendeu um regresso “aos valores do Evangelho” e à sua interpretação de acordo 
com os tempos atuais, de “um mundo secular em rápida transformação”. Sobre a resistência 
e “boicote” de algumas pessoas ao Sínodo ou às questões fraturantes, o Bispo não hesitou 
em aludir ao Espírito Santo. 

“O Espírito é mais forte do que a opinião de umas quantas pessoas. Se estamos a pedir ao 
espírito que nos guie, tenho a certeza que o fará”, concluiu. 

Religion Media Centre” (RMC) 

 

E tu, como viveste o SÍNODO na paróquia? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

OBRIGADO A TODOS OS PARTICIPANTES! 

SÍNODO 2020 + 2023 
 

A “MAIOR IDEIA DO PAPA ATÉ AGORA” 

O Sínodo irá traduzir-se em mudanças… se houver escuta orante e possi-
bilidade de todo o Povo de Deus intervir. 



 

 

FAMÍLIA  
 

Dando continuidade ao processo quaresmal 

de aproximação da cruz, onde cada ponto 

significava um motivo para rezar por várias 

causas e situações, agora no Tempo Pascal 

assumimos uma atitude de louvor e gratidão 

por todas as graças que a Cruz do Ressuscita-

do nos concedeu. Assumimos ainda uma ati-

tude missionaria, dentro e fora da família, na 

sociedade e na Igreja. 

A missão em ponto de entrega aos outros, 

tomando parte na construção de uma nova 

civilização, a civilização do amor, da justiça e 

da paz. 

Para o efeito, sugerimos que se faça um ca-

lendário para o Tempo Pascal, de modo a 

ajudar cada família a acompanhar a passa-

gem dos dias, dos Domingos e das festas. 
 

DESCARREGUE O CALENDÁRIO E AS 
PROPOSTAS/DESAFIOS AQUI 

 

 

 

CATEQUESE 
 

Convidar e ENVOLVER A COMUNIDADE (pais, 

avós, tios e primos) na sessão de catequese 

desta semana. 
 

JOVENS  

Elaborar e fazer uma oração em grupo, junta-

mente com a COMUNIDADE PAROQUIAL. 

 

ESCOLA  

Elaborar e fazer uma oração em grupo, junta-

mente com a COMUNIDADE EDUCATIVA. 

TLin[formativo] 

QUERES SER UM HERÓI PELA PAZ? Em Fátima, Nossa Senhora deixou-nos o segredo: “rezem 

o terço todos os dias para alcançarem a Paz para o mundo...” O Francisco, a Jacinta e a Lúcia 

aceitaram este desafio. E tu? Junta-te a nós e traz os teus amigos e família, no sábado, dia 30 

de abril, às 15h, no Largo Cónego José Maria Gomes em Guimarães, em frente à Câmara Mu-

nicipal.Traz também o teu terço, uma camisola branca, a flor que mais gostas e vem rezar o 

terço pela Paz. 

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

«Ficaram cheios de alegria 

           ao verem o Senhor»  

(Jo 20, 19-31) 

 

Eucaristias 

AVISOS 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 26 Cap  19h00     
† Em Ação de Graças a São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 
† Maria Rosa Freitas Araújo e marido, Joaquim Gomes 

QUARTA, 27 Cap  19h00     
† Em Ação de Graças a São José’ 
† José de Abreu Vieira                          † João da Silva Oliveira e Pais' 

SEXTA, 29 Cap  19h00     
† Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e Tios, Artur Ferreira e João Ferreira 
† José da Silva Faria e Pais' 

SÁBADO, 30 Igre  18h00 
† Manuel Teixeira e Maria Araújo dos Anjos                   † Emília Jesus Freitas 
† José Fraga, João, Olívia e António Fraga        † Maria José Teixeira Ferreira 

DOMINGO, 01 Igre 10h00     
† 1.º Aniv.— Rosalina da Costa e António Carlos Lemos Loureiro' 
† António Maria Dias e sogra Maria Rosa Pereira 
† António Augusto Castro Silva. José Martins e Maria de Lima 

 Sant   16h00 † José Manuel Fernandes Rodrigues e Maria Delfina Bastos Peixoto  

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 

SEMANA de 25 de Abril a 01 de Maio de 2022 

Agradecer... 
Ainda a celebrar a alegria da Páscoa do Senhor, fica expresso o agradecimento a quantos 

colaboraram nas celebrações Pascais, nomeadamente a todos os que integraram os Compas-
sos Pascais, no regresso ainda condicionado desta tradição. A quantos os acolheram, enquan-
to representantes da Comunidade Paroquial no anúncio de Cristo Ressuscitado, o Pároco ex-
pressa a sua gratidão! 

Louvar... 
Iniciamos no próximo Domingo o Mês de Maio que, este ano, todo celebrado em tempo Pas-

cal, é sempre convite a celebrar Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa. 
No Domingo, dia  1, nas Eucaristias das 10h00, na Igreja Paroquial, e 16h00, no Santuário da 

Penha, assinalamos o DIA da MÃE.  
Às 20h30, na Praceta Dr Francisco Sá Carneiro (Zona Norte da Paróquia) celebramos Euca-

ristia e no final caminhamos em Procissão de Velas até à Igreja Paroquial (Centro). No último 
Domingo de Maio peregrinamos até ao alto da Penha (Sul e Este) e do dia 31 fazemos Procis-
são de Velas  da Capela de São Roque para a Igreja (Sul, Oeste e Centro).  

Celebrar... 
Nos dias 5 e 8 de Maio, o Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa assinalará os 

seus 25 Anos de existência. O programa será oportunamente divulgado. 

Peregrinar... 
Nos dias 4 e 5 de Junho, a Paróquia organiza a sua Peregrinação Anual a Fátima, interrompi-

da nos dois últimos anos em virtude da pandemia do COVID 19. As inscrições abrirão breve-

mente. Mantenha-se atento e… peregrine connosco!... 


