
 

 

N 
o centro de um grande bosque havia uma 
grande árvore, uma árvore magnífica para 
quantos a viam. 

Á sua sombra sentavam-se a descansar os vian-

dantes e na sua ramagem construíam os pássaros 
os seus ninhos. Mas, um dia, os ramos disseram: 
— Vedes como somos importantes? Causamos a 

admiração de todos os que nos vêem e os passá-
ros estão contentes de viver em nós... Além 
disso, que colorido maravilhoso têm 
as nossas folhas! Que temos nós 

que ver com esse sujo e gordo 
tronco, tão feio e horrível, e 
menos ainda com essas 

pestilentas raízes que 
estão todo o dia debaixo 
da terra? E decidiram 
que desse dia em dian-

te viveriam sós, sem 
precisar de ninguém. 
Por seu lado, o tronco 

disse: 
— Que seria da árvore 
sem mim? Sou eu que 
sustento os ramos e dou 

vigos a toda a árvores. Se 
eum não estivesse aqui, os 
ramos não teriam fundamento 

nem seiva que lhes desse colorido e 
vida... Sou, certamente, o mais forte e o mais 
importante. 
— Nós, sim, é que somos importantes, disseram 

as raízes. A árvore não poderia subsistir sem nós 
que absorvemos da terra as substâncias com que 
produzimos o alimento que sustém o tronco e as 

folhas. Por isso, não temos nada que ver com esse 
tronco tão antipático e gordo, e menos ainda com 
essa rama tão presumida. Daqui em diante, alimen-
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A SEMENTE .... GERMINA, CRESCE  

E TORNA-SE NUMA GRANDE ÁRVORE 

V 
ivemos reféns da ideia de uma felici-

dade eterna, permanente e imutável. 

Acreditamos que é preferível esco-

lher estar sempre bem, mesmo quando não 

estivermos. Fizeram-nos crer que devemos 

lutar por um bem-estar transformador que 

nunca nos abandona, nem mesmo na maior 

das aflições. 

Contaram-nos que 

estávamos cá para 

ser felizes, para 

tentar realizar to-

dos os nossos so-

nhos, para conse-

guir estar sempre à 

tona de água. Dis-

seram-nos que 

devíamos procurar 

o lugar que nos 

fizesse sentir casa, 

coração e alma, tudo ao mesmo tempo. 

Mentiram-nos. Explicaram-nos tudo ao con-

trário. Não nos avisaram que haveria dias em 

que não estaríamos bem e que isso não tinha 

que ser, necessariamente, um problema. Não 

nos disseram que a felicidade é efémera e 

que, como tudo, acaba por passar, por se 

transformar, por se enraizar em nós como 

um fóssil que é só um vislumbre de vida. 

Não nos deixaram chorar o que precisáva-

mos, gritar o que queríamos. 

É como se estar bem fosse o único modo 

possível. Estar mal é que não. Que ilusão é 

esta que o mundo nos legou? Que nos força a 

estar bem, quando estamos mal? Que nos 

força a mascarar um sorriso ou uma garga-

FAZ MAL NÃO ESTAR BEM?  

tamo-nos sozinhas e não damos a nossa seiva a 
ninguém. E assim fizeram. 

A árvore grande começou a secar. As folhas caí-
ram e o tronco ficou sem uma gota de seiva. As 
raízes estavam mais tristes que nunca. Os pássa-
ros abandonaram os ninhos construídos nos ra-

mos e as pessoas que passavam pelo bosque já 
não se sentavam à sua sombra... Todo o bosque 
estava muito triste porque a grande árvore estava 

a morrer. 
Mas, pouco a pouco, as raízes, os 

ramos e o tronco aperceberam
-se de que não podiam viver 

separados, de que eram 
feitos uns para os outros 
e que a importância não 

era de cada um, mas 
da árvore que todos 
formavam... Assim, as 
raízes deixaram de 

guardar a seiva só 
para si e deram-na ao 

tronco. Este, a princí-

pio, negava-se a partici-
par, mas, por fim, tam-

bém colaborou. Os ramos 
alegraram-se ao receber a 

primeira gota de seiva e pedi-
ram perdão ao tronco e às raízes 

por os terem desprezado. Tudo tornou a 

ser como antes. Os pássaros continuaram a fazer 
ninhos nos ramos, e as pessoas a sentar-se à 
sombra sob a sua copa frondosa. 
A árvore estava de novo feliz e o bosque alegrava

-se com ela. 

Manuel Sánchez Monge  

Adp. Pe. Francisco Xavier  

lhada quando só nos apetece dar três mur-

ros na mesa 

Ninguém nos diz que não faz mal não es-

tar bem. O que faz mal é viver à sombra de 

um estado de alma idílico que só existe 

nos filmes. Hoje estamos bem, amanhã 

logo se vê. Hoje pode ser um dia em que 

somos nuvem, mas amanhã podemos es-

tar sol. E luz. 

O que não podemos é continuar a acreditar 

na continuidade de um estado bom que 

nem sempre rima com a vida. 

O que não podemos é obrigar-nos a estar 

de boa cara, se não estivermos. 

O que faz mal é não estar. 

 

AGORA ESTAR BEM OU ESTAR MAL? 

É ACEITAR O QUE FOR.  

QUANDO FOR 

 Marta Arrais 

Cronista 



 

 

REFLETIR NA PALAVRA  

Estamos de regresso ao Tempo Comum e 

aprendemos mais com Jesus.  

Hoje, Ele compara o Reino de Deus a um grão 

de mostarda.  

Jesus diz que mesmo algo tão pequeno, co-

mo um grão de mostarda, pode transformar-

se em algo enorme.  

Cada semente, cada pessoa no Reino de 

Deus, é valiosa e significativa.  

…… A CAMINHO DA EUCARISTIA  

Será que apenas uma pessoa - mesmo os 

mais novos, como tu - pode fazer a diferença? 

Como? 

NO CAMINHO DE REGRESSO A CASA ……  

O que nos diz esta história do crescimento do 

grão de mostarda sobre o que nós e a Igreja 

precisamos de fazer para ajudar o Reino de 

Deus a crescer?  
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VIVER A PALAVRA  

Procura um grão de mostarda para mostrar 

aos teus filhos (procura, na internet, uma 

imagem).  

Pergunta à família qual será a razão que 

levou Jesus a usar essa semente como 

exemplo para ensinar sobre o potencial que 

cada um de nós tem no Reino de Deus.  

Que pequenas coisas cada um de nós pode 

fazer que terão um grande impacto noutra 

pessoa?  

RISE UP: (Levanta-te) é o nome do itinerário 

dirigido aos jovens em ordem ao caminho de 
preparação espiritual para a JMJ Lisboa 

2023. Nele se propõe um caminho de apro-

fundamento e redescoberta da fé cristã com 
base no verbo levantar-se. 

Inscreve-te na ação de forma-

ção que está a ser preparada 

para ti, no dia 19/06/2021, 
das 14h às 19h, a partir do 

link:   

INSCRIÇÃO EM EMRC: O Departamento 

para a Presença da Igreja no Ensino apela a 
todos Encarregados de Educação a fazerem 

inscrição dos seus educandos na disciplina 

de Educação Moral e Religiosa Católica 
(EMRC). Esta inscrição é feita no ato da 

matrícula online. 

Datas das Matrículas: 2° ano ao 

7° ano:  10 de Julho a 16 de Ju-
lho | 8° ao 12° ano: 18 de Junho 

a 30 de Junho.  

Para mais informações consulte: 

 

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 14 a 20 de Junho de 2021 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA 
LOC   HO-

RA      INTENÇÕES 

TERÇA, 15 Cap  19h00     
† Aniv.— António José Mendes Faria 
† Maria dos Anjos Freitas, marido Francisco Araújo e Filhos'  

QUARTA,  16 Cap  19h00     
† Aniv.— Maria Araújo dos Anjos e Manuel Teixeira 
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'  
† Familiares falecidos de Maria de Lurdes Lopes de Sousa’ 

QUINTA, 17 Igr    19h30     
† 30.º DIA — Jerónimo Ribeiro' 
† Maria Emília e Luís Miguel Oliveira, filho Domingos e genro David' 

SEXTA, 18 Cap  19h00     
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† Francisco Costa Ferreira, Miguel Ferreira, Joaquina da Costa,  
   José Ferreira e Alberto Ferreira  

SÁBADO, 19 Igr    18h00 

† Manuel Castro e Ana Mendes   † Deolinda Silva Garcia     † Francisco Dias' 
† Maria da Glória Machado da Cunha'                                  † Aurora Ferreira' 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida 

DOMINGO, 20 
Igr    10h00 

† 30.º DIA — Maria de Freitas Cardoso e 5.º Mês — José de Castro Fernandes' 
† António de Freitas da Silva               † Maria de Lurdes Gonçalves Teixeira'  
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Família 

 San  18h00 †  

Algumas celebrações a anotar na agenda  
Dia 26 de Junho — Eucaristia das 18h00 (Igreja)— Celebração da Festa da Fé (7.º Ano) 
Dia 27 de Junho — Eucaristia das 18h00 (Penha) — Festa de Santa Catarina 
Dia 11 de Julho — Eucaristia às 10h30 (Igreja) - Comemoração do 50.º Aniversário da JUNI 
Dia 08 de Agosto — Eucaristia das 10h00  (Igreja) — Festa da Eucaristia (4.º Ano) 

O Grupo Coral Paroquial recomeça quarta-feira, às 21h30, os ensaios na Igreja Paroquial, com as pre-
cauções necessárias destinadas a  evitar a propagação da pandemia do COVID-19. 

C. N. E. —199 

Para assinalar o 97.º Aniversário do Núcleo de Guimarães do Corpo Nacional de 

Escutas o Agrupamento da nossa paróquia participa no desafio SOLIDAR que tem 

como destinatária a CASA da CRIANÇA de GUIMARÃES. O Agrupamento desafia 

toda a comunidade paroquial a colaborar. Pode ajudar com leite em pó etapa 1, 2 e 

3; fraldas tamanho 4 e 5; shampoo e amaciador do cabelo; creme hidratante; coto-

netes; protetor sola 50+ para criança; tomate pelado; feijão vermelho e branco; 

grão de bico e azeite.  

Pode entregar aos membros do Agrupamento e falar sobre a possibilidade de oferecer VACINAS. 


