
 

 

   

A 
o celebramos a SOLENIDADE DE SANTA 
MARIA, Mãe de Deus somos convidados a 

contemplar a figura de Maria, aquela mulher 
que, com o seu "sim" ao projeto de Deus, nos ofere-

ceu Jesus, o nosso libertador. 

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da 

presença contínua de Deus na nossa caminhada 
e recorda-se que a sua bênção 

nos proporciona a vida em 
plenitude. 

Que sentido tem pedir a Bên-
ção? A bênção não é um ato 

mágico para resolver todos os nos-
sos problemas. Quem a recebe terá as 

mesmas dificuldades que os outros 
homens. Entretanto, recebe a força ne-

cessária para enfrentá-las através da 
nova luz que procede da fé. Pedir a bên-

ção é uma maneira de reconhecer a nossa depen-
dência de Deus em todos os dias do novo ano.  

Na segunda leitura, a liturgia evoca, o amor de 
Deus, que enviou o seu Filho ao encontro dos ho-

mens para os libertar da escravidão da Lei e para os 
tornar seus "filhos". É nessa situação privilegiada de 

"filhos" livres e amados que podemos dirigir-nos a 
Deus e chamar-lhe "Abbá" ("Pai"). 

O Evangelho apresenta-nos Maria, a receber a feliz 
visita dos pastores e a meditar em seu coração tudo 

o que diziam do seu Filho. Apresenta também a 
reação dos pastores que, numa atitude de ação de 

graças e de testemunho, começam por glorificar e 
louvar a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido. 

A atitude meditativa de Maria, que interioriza e 
aprofunda os acontecimentos, e a atitude 

"missionária" dos Pastores, que proclamam a ação 
salvadora de Deus, manifestada no nascimento de 

Jesus, são duas atitudes essenciais e que deviam 
estar presentes na vida de cada um de nós. 

C 
elebramos, o DIA MUNDIAL DA 
PAZ. A Igreja lembra-nos, desde 

o primeiro dia do ano, que a paz 
anunciada pelos anjos em Belém, só 

é possível às pessoas de boa vonta-
de que se esforçam dia a dia para 

construir a Paz, paz que é antes 
de tudo obra de justiça e fruto do 

amor. Paz no coração, na famí-
lia, na vizinhança, na comunida-

de, no trabalho... O Papa Francis-
co convida, na sua mensagem 

para o 56.º Dia Mundial da Paz, a 
“mudar o coração”, no pós-pandemia, destacando 

que o impacto da Covid-19 deve reforçar o “sentido 
comunitário” e de fraternidade, na humanidade.  

QUE PLANOS TENS PARA ESTE NOVO ANO? 

Que tal começar este novo ano com um olhar dife-

rente e com um coração novo, disposto a descobri-
res em tudo e em todos, o rosto e as mãos de um 

Cristo intensamente presente na tua vida? E, a exem-
plo de Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz, semea-

res a Paz ao teu redor para que este novo ano seja 
mais humano, mais fraterno e mais cristão? 

VOTOS DE UM FELIZ ANO NOVO COM AS  
BÊNÇÃOS DO DEUS-MENINO. 

Pe. Francisco Xavier      
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A GRAÇA, A ALEGRIA E A PAZ  

«Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não 

precisais que vos escreva. Com efeito, vós próprios 

sabeis perfeitamente que o Dia do Senhor chega de 

noite como um ladrão» (1Tes. 5, 1-2). 

C 
om estas palavras, o apóstolo Paulo convida-

va a comunidade de Tessalónica a que, na 

expetativa do encontro com o Senhor, perma-

necesse firme, com os pés e o coração bem assen-

tes na terra, capaz dum olhar atento sobre a realida-

de e os factos da história. Assim, embora apareçam 

tão trágicos os acontecimentos da nossa existência 

sentindo-nos impelidos para o túnel obscuro e difícil 

da injustiça e do sofrimento, somos chamados a 

manter o coração aberto à esperança, confiados em 

Deus que Se faz presente, nos acompanha com ter-

nura, apoia os nossos esforços e sobretudo orienta o 

nosso caminho. 

A Covid-19 precipitou-nos no coração da 

noite, desestabilizando a nossa vida quo-

tidiana, transtornando os nossos 

planos e hábitos, subvertendo a 

aparente tranquilidade mesmo 

das sociedades mais privilegia-

das, gerando desorientação e 

sofrimento, causando a morte de 

tantos irmãos e irmãs nossos. 

Passados três anos, é hora de pararmos um pouco 

para nos interrogar, aprender, crescer e deixar trans-

formar, como indivíduos e como comunidade; um 

tempo privilegiado para nos prepararmos para o «Dia 

do Senhor». Já tive oportunidade de repetir várias 

vezes que, dos momentos de crise, nunca saímos 

iguais: sai-se melhor ou pior. Hoje somos chamados 

a questionar-nos: O que é que aprendemos com esta 

situação de pandemia?  

Certamente, tendo experimentado diretamente a 

fragilidade que carateriza a realidade humana e a 

NINGUÉM PODE SALVAR-SE SOZINHO. 
JUNTOS, RECOMECEMOS A PARTIR DE COVID-19 PARA TRAÇAR SENDAS DE PAZ 

nossa existência pessoal, podemos dizer que a mai-

or lição que Covid-19 nos deixa em herança é a cons-

ciência de que todos precisamos uns dos outros, que 

o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a 

fraternidade humana, fundada na filiação divina co-

mum, e que ninguém pode salvar-se sozinho. (…)  

Entretanto, quando já ousávamos esperar que esti-

vesse superado o pior da noite da pandemia de Covid

-19, eis que se abateu sobre a humanidade uma nova 

e terrível desgraça. Assistimos ao aparecimento 

doutro flagelo – uma nova guerra – comparável em 

parte à Covid-19 mas pilotado por opções humanas 

culpáveis. 

E 
NFIM, O QUE SE NOS PEDE PARA FAZER? 

Antes de mais nada, deixarmos mudar o cora-

ção pela emergência que estivemos a viver, ou 

seja, permitir que, através deste momento 

histórico, Deus transforme os nossos 

critérios habituais de interpretação do 

mundo e da realidade. Não po-

demos continuar a pensar ape-

nas em salvaguardar o espaço 

dos nossos interesses pessoais ou 

nacionais, mas devemos repensar-

nos à luz do bem comum, com 

um sentido comunitário, como 

um «nós» aberto à fraternidade universal.  

Compartilho estas reflexões com a esperança de que, 

no novo ano, possamos caminhar juntos valorizando 

tudo o que a história nos pode ensinar. Formulo votos 

de todo o bem aos Chefes de Estado e de Governo, 

aos Responsáveis das Organizações Internacionais, 

aos líderes das várias religiões. Desejo todos os ho-

mens e mulheres de boa vontade que possam, como 

artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz!  
 

Papa Francisco 

Mensagem para do Dia Mundial da Paz 

 



 

 

 

DEUS VISITA OS  

CONFLITUOSOS 

Ao celebrarmos a maternidade divina de Ma-

ria, sentimo-nos gerados no amor e para o 

amor, sendo sinais de bênção para toda a 

humanidade, através de gestos concretos de 

paz. E porque Deus nos visita, mesmo quando 

somos promotores de divisões, de conflitos e 

de discussões, então somos convidados a ser 

hóspedes da sua paternidade, que nos trans-

forma em agentes de paz. Só assim podemos 

ser fontes de bênçãos, para que, reconhecen-

do as maravilhas que Deus opera na vida das 

pessoas, possamos glorificá-l’O e louvá-l’O. 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO PARA  

A FAMÍLIA 

Senhor Jesus, chegaste, 

bateste à porta dos conflituosos, 

daqueles que preferem  

a guerra em vez da Paz. 

Como desejamos que eles te abram a porta 

e te deixem sentar à mesa. 

Nasçam as bandeiras brancas 

entre marido e esposa, 

entre pais e filhos, 

entre vizinhos e amigos, 

entre povos e nações... 

Paz a este nosso mundo! 

Ámen! 

 

 

 

 

TLin[formativo] 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO –  

BASÍLICA DE SÃO PEDRO: a 
partir do dia 01 haverá a cele-

bração do sacramento da 

reconciliação TODAS AS SEX-
TAS-FEIRAS DAS 09h00 ÀS 

10h00, (antes da Eucaristia). 

Aproveitemos esta Graça!    

  

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CONSE-

LHOS ECONÓMICOS: no próximo dia 

06/01, pelas 21h00, na 

Cripta do Sameiro o Sr. 

Arcebispo dará posse 

aos novos membros 

dos Conselhos Eco-

nómicos.     

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 03 Igre 19h00 † Aniv.— António Maria Dias 

QUARTA, 04 Cap 19h00 † Evaristo de Oliveira, Maria Rosa Ribeiro e João de Freitas 

QUINTA, 05 Cap 19h00 † Em açcão de graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

SEXTA, 06 Cap 19h00 † Pelas Almas do Purgatório 

SÁBADO, 07 Igre 18h00 

† Francisco Gonçalves e Maria de Belém Oliveira Gonçalves 
† Manuel Pereira Batista                                                  †  Miguel Jesus Freitas 
† António Araújo Rocha e Josefa Maria de Freitas 
† Manuel da Rocha e Adelaide Peixoto de Abreu 

DOMINGO, 08 Igre 10h00 

† Padre Adelino Fernandes Martins da Silva e Maria da Conceição Maciel‘ 
† Aniv.— Joaquim Armando Araújo Tadeu Ribeiro 
† Aniv.— Armando José Castro Leite e Avós 
† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino de Oliveira 
† Ana Fernandes                                              † Maria Conceição Melo Martins 

 Sant 16h00 † Irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’ 

Contatos 
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CANTAR dos REIS na PARÓQUIA — Comissão de Festas a SÃO ROQUE  
A tradição do CANTAR dos REIS será este ano retomada na Paróquia de Santa Marinha da Costa 

pela Comissão de Festas a São Roque. A Comissão vem desempenhando a sua missão em estreita 
ligação à Fabrica da Igreja Paroquial que, por isso, apela à colaboração e participação de todos. O 

início está marcado para o dia 06 de Janeiro de 2023. Colabore!...  

Das “esperadas” OBRAS  

na IGREJA do MOSTEIRO de SANTA MARINHA da COSTA 
2022 não foi o ano da concretização da intervenção necessária e urgente na cobertura da Igreja de 

Santa Marinha da Costa. Será 2023?!!! 

Paróquia (Fábrica da Igreja Paroquial) e Freguesia (Comissão constituída no âmbito da Assem-
bleia de Freguesia para defesa da preservação do Edifício da Igreja de Santa Marinha) tudo 

fizeram para viabilizar essa intervenção. Com tristeza assistimos no final de Novembro ao protelar 

de uma solução que se avistada próxima.  
Se a esperança é a última a morrer, desejamos que a boa vontade humana (Direção Geral do Patri-

mónio Cultural/Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, Direção Geral do Tesouro e Finanças, 
Direção Regional de Cultura do Norte e Câmara Municipal de Guimarães), contando com a disponi-
bilidade da Paróquia e da Freguesia, encontre caminhos de solução urgente  deste problema que 

se agrava de dia para dia. Continuaremos vigilantes e interventivos... 

SEMANA de 02 a 08 de JANEIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


