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C 
omo a Fé se traduz em Obras, assim o 

Messias em Cruz. E a Cruz conduz à 

Cruz Gloriosa que traduz o crucial mis-

tério admirável da nossa fé. 

Pelo Sinal da Santa Cruz… no rosto eu traço 

e não ficarei envergonhado. No peito eu abra-

ço e me desfaço em vida. 

Atei os meus braços com a tua Lei, Senhor, 

E nunca os meus braços chegaram tão alto. 

 

Ceguei os meus olhos com a tua Luz, Senhor, 

E nunca os meus olhos viram tão longe! 

 

Só desde que Te dei a minha alma, Senhor, 

Ela é verdadeiramente minha. 

 

TRADUZ A CRUZ 
Por isso, hei-de subir até à Vida, 

Despedaçando o corpo na subida. 
Por isso, hei-de gritar, de porta em porta, 

A mentira das noites sem estrelas; 

 
Hei-de fazer florir açucenas nos  

meus lábios; 

Hei-de apertar a mão que me castiga; 

Hei-de beijar a cinza dos escombros; 

Hei-de esmagar a dor 

E hei-de trazer, aqui, sobre os meus ombros, 

A tua cruz, Senhor! 

 

CRUZ 

Não há mais…  

 

Pe.  Silvino Araújo       

D 
epois de um tempo que terá sido de 

descanso, e de férias, para muitos de 

nós somos confrontados com o re-

gresso à vida habitual, às rotinas que até 

nem desejávamos, às filas e ao trânsito. Aos 

mesmos percursos de todos os dias. Aos 

internos e aos externos. É como se, depois 

das férias, tivéssemos uma maior consciên-

cia do que já não queremos, do que não nos 

apetece, do que já devíamos ter mudado. 

Custa-nos repetir, 

fazer de novo, voltar 

aos horários do cos-

tume, disciplinar as 

horas de sono. Tudo 

nos parece uma tra-

vessia no deserto. O 

ânimo é pouco e, ao 

longe, ainda senti-

mos o cheiro do mar 

da nossa praia, a 

areia que teima em colar-se à pele, o sol e o 

sal que parecem ainda não ter saído dos ca-

belos e do coração. 

Tendo consciência da nossa impaciência, do 

nosso mau-feitio, da nossa falta de calma e, 

até, de empatia, como podemos encontrar 

alguma esperança que alente este recome-

ço? Que nos fará sentido fazer para que este 

retorno não se transforme num pesadelo e 

numa provação? 

Talvez faça algum sentido, antes de colocar-

mos os dois pés na engrenagem do costume, 

criar na nossa agenda, nos nossos dias ou 

nos nossos fins de semana alguns tempos 

específicos para o descanso, para não fazer, 

para não produzir, para dedicar vida e horas 

ao que também queremos, amamos e gosta-

mos. 

QUE ESPERANÇA(S) NO PÓS-FÉRIAS?  
Talvez seja importante abrir espaço para a 

esperança de dias melhores, mais cheios de 

uma maior estabilidade interior (e exterior). 

Sabemos que mesmo os tempos difíceis 

não duram para sempre. Sabemos que o 

que fica adiado, um dia terá ainda mais sa-

bor quando for a hora certa. Sabemos que o 

trabalho, a profissão e a velocidade não são 

as maiores urgências da nossa vida. Têm a 

sua importância e o seu papel, mas não po-

dem dominar tudo o 

que somos. Se assim 

for, um dia deixare-

mos de saber que 

sonhos e que alegrias 

nos ocupam. 

Sabemos que os re-

começos são difíceis. 

Que custa voltar a dar 

corda ao corpo para o 

obrigar a fazer o que 

sempre fez. Mas, enquanto recomeçamos, 

não desleixemos o tempo para pensar no 

rumo que queremos seguir. Nos planos no-

vos que nos moram no coração. Ou na certe-

za dos planos velhos que continuam a criar-

nos raízes bonitas do lado de dentro. 

Sabemos que este recomeço se complica 

ainda mais quando, lá fora, ainda há másca-

ras, perigos, pandemia, sombras e riscos. 

Mas temos a certeza de que vamos acompa-

nhados nesta tormenta. Temos a certeza de 

um Céu que desce sobre os nossos planos e 

medos para nos suportar, apoiar e guiar. 

Não recomeçamos sozinhos. E essa certeza 

acende, por dentro, uma luz que sempre lá 

esteve mas que, neste momento, é como se 

nos iluminasse pela primeira vez. 
Marta Arrais  

(Cronista)    



 

 

 

AVISOS 

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 13 a 19 de Setembro de 2021 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC   HORA      INTENÇÕES 

TERÇA,  14 Cap  19h00     
† Luís da Cunha Ferreira e Pais                                          † Maria Rosa Batista 
† José Ferreira, Maria Nogueira e Família 
† Maria Emília e Luís Miguel Oliveira, filho Domingos e genro David'  

SEXTA, 17 Cap  19h00     
† Maria dos Anjos Freitas, marido Francisco Araújo e Filhos' 
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'                              † Jerónimo Ribeiro'  
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 

SÁBADO, 18 Igr    19h00 

† Aniv.— João António Teixeira'      † Aurora Ferreira e Antónia Maria Novais' 
† António Mendes, Adelina de Castro Sampaio e Henrique Francisco Mendes 
† Francisco Costa Ferreira, Miguel Ferreira, Joaquina da Costa,  
   José Ferreira e Alberto Ferreira                    † Manuel Castro e Ana Mendes 
† Maria da Glória Machado da Cunha, António Maria Ribeiro da Cunha  
   e filho, António José Machado da Cunha'                            † Francisco Dias' 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira 
Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida  

DOMINGO, 19 
Igr    10h00 

† António de Freitas da Silva                                                    † Bento da Cunha' 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Família  
† João de Freitas e Clara Teixeira do Carmo’ 

 San  16h00 † Acção de Graças a Nossa Senhora da Penha’ 

Celebrações agendadas  
Dia 25 de Setembro — Eucaristia das 18h00 (Igreja) — Festa da Fé (6.º Ano) 
Dia 03 de Outubro — Eucaristia das 10h00 (Igreja) — Festa da Eucaristia (3.º Ano) 

Grupo Coral Paroquial  
Na próxima terça-feira, dia 14, às 21h30 na Igreja, são retomados os ensaios do Grupo Coral Paroquial. 

O Canto e a música litúrgica embelezam as celebrações, sendo ajuda preciosa à celebração da Fé e ao 
louvor de Deus e um ministério importantíssimo na Igreja. 
Não tenha medo de colocar os seus dons ao serviço de Deus. Se gosta de cantar, apareça!... 

Catequese Paroquial  
A Catequese, na nossa Paróquia, terá início no dia 02 de Outubro, pelas 16h45 e decorrerá de 15 em 15 

dias, com alternância de Grupos de forma a ultrapassar as dificuldades de espaços. Os pais dos catequi-
zandos serão contactados pelos catequistas sobre o dia de início. 
As crianças que vão frequentar o Primeiro Ano e seus pais devem comparecer na Igreja Paroquial no dia 

02 de Outubro, pelas 16h45, fazendo-se acompanhar da Cédula da Vida Cristã. 

Intenção do Papa Francisco para este mês de Setembro 
Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas através de um estilo de vida  

sóbrio e ecossustentável, alegrando-nos pelos jovens que se empenham resolutamente por isso.  
 

OREMOS: 
 

Senhor, neste Tempo da Criação,  

neste dia da Tua Ressurreição,  

queremos bendizer-Te  

e agradecer-Te por tudo o que nos ofereces,  

na alegria desta mesa.  

Que a nossa fé seja viva  

e abra as nossas mãos  

a todos os irmãos,  

a quem falta o necessário  

para viver dignamente.  

Que, pelas nossas boas obras,  

reconheçam, Senhor,  

que Tu estás vivo no meio de nós e és a nossa Vida para sempre.  

Ámen. 

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO DA MESA  

TLin[formativo] 

 

TEMPO DA CRIAÇÃO: “Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis"  

O Tempo da Criação começou no dia 1 de setembro e prolonga-se até dia 

4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis. Este é um tempo em que 

o Papa Francisco exorta a todos os católicos a tomarem “ações deci-

sivas e urgentes para transformar a crise numa oportunidade”, ado-

tando estilos de vida mais sustentáveis, em harmonia com o meio 

ambiente. Neste contexto, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvi-

mento Humano Integral apela a todos os católicos que assinassem a 

petição "PLANETA SAUDÁVEL, PESSOAS SAUDÁVEIS", destinada a 

sensibilizar os líderes mundiais sobre o cuidado com a Terra. Essa petição 

pode ser assinada aqui:  


