O MEU BOM DIA À TRISTEZA.

H

oje somos quase todos levados a pensar
que a tristeza é um sentimento negativo,
uma experiência a eliminar, uma inquilina a
expulsar. Submetemo-nos ao imperativo: «Não
estejas triste».
Mas será mesmo verdade que a tristeza deve ser
sempre combatida e negada? Não pode ser também um sentimento necessário para viver em
plenitude e para realizar, atravessando-a, um caminho de humanização? Viver sem nunca conhecer a tristeza seria um empobrecimento: ficaríamos
privados de uma experiência que pode ajudar-nos a
ver a realidade diferentemente e com mais clareza,
a viver a nostalgia, a recordação do passado, na
doçura da aceitação daquilo que já não existe mas
que foi belo e nos marcou para sempre.
Para não se ficar triste é necessário viver numa
prisão dourada? Conta-se que o pai de Gautama,
querendo que o seu filho não conhecesse a dor, fez
murar o esplendido jardim do seu palácio, impedindo-o assim de sair e conhecer o mundo. As razões
para se ficar triste estavam fora do jardim, pensava
o pai. Um dia, porém, Gautama conseguiu sair e
encontrou um doente, um velho decrépito e um
morto. Conheceu a tristeza, mas essa foi a condição através da qual pôde procurar a iluminação e
tornar-se o Buda.
A tristeza nasce de realidades humaníssimas: a
ausência, o sofrimento, a separação, a morte, o
mal, mas estas fazem parte da vida e não é possível eliminá-las, a não aderindo a ilusões. Mas é
decisivo que a tristeza originada pelos nossos
encontros e pelos nossos conhecimentos não se
torne um inquilino estável no nosso coração, não
acabe por o possuir, ocupando-o inteiramente. Se
isto acontece, então a tristeza obscurece-nos o
olhar do coração e deixamos de perceber a luz de
cada dia, o rosto que nos aparece em cada encontro, a beleza que, sempre elusiva, vence a fealdade.
Neste caso, a tristeza torna-se sofrimento, até
desespero, mas mais frequentemente acédia: a
acédia é a má tristeza acompanhada pelo enfado e
tem como sinal a ausência de lágrimas. Na tristeza, pelo contrário, pode-se chorar, e as lágrimas
são já abertura à consolação.
Há, por isso – ousaria dizer – uma tristeza a aco-
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lher e proteger como um fruto que nasce da
nossa consciência quando nos tornamos conscientes de ter feito o mal e contradito o bem,
tristeza por causa das nossas culpas. Não devemos temer estes sentimentos, porque são necessários ao nosso discernimento do bem e do
mal, ao nosso viver segundo uma ética absolutamente necessária à convivência. «Bonjour
tristesse!» Podemo-lo dizerquando a tristeza se
aproxima como melancolia, nostalgia, perturbação. Nestes casos somos surpreendidos pela
tristeza que desce aos nossos corações e se faz
perceber em certas horas silenciosas e quietas
do dia: quando estamos sós ao pôr-do-sol «sabes… quando se está muito triste, amam-se
os pores-do-sol», diz o Principezinho), quando
nos sentimos envolvidos pela penumbra e induzidos ao pensamento.
Radiosa tristeza, chamam-lhe os Padres do
Deserto, que torna o nosso coração humilde e
não altivo, um coração que nunca vai à procura
de coisas grandes, mas que sabe discernir o
limite e a própria morte que está por trás de
cada criatura que nos alegra. A música, sim, só
a música sabe narrar plenamente a tristeza:
penso no “rebetiko” tocado e cantado nas tavernas da Grécia; penso no flamenco, via privilegiada da expressão da tristeza, por vezes até trágica; escuto os “Noturnos” de Chopin…
A tristeza atesta que nos falta alguma coisa, faznos conhecer incerteza e insegurança, mas torna-nos disponíveis para encontros imprevistos.
O Salmo diz que «ao cair da noite, vem o pranto;
e, ao amanhecer, volta a alegria» (30, 6). Por
isso, bom dia tristeza!
Enzo Bianchi
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E NÓS, SABEMOS REPOUSAR?

eus tem piedade... Uma grande multidão
pode abafar física e moralmente. Compreende-se que Jesus queira preservar os
seus apóstolos: eles foram ao encontro das multidões para as ensinar e fazer milagres, então Ele
propõe-lhes para se afastarem para um lugar deserto a fim de retomar o fôlego e não perderem o
sentido daquilo que é essencial. Mas a multidão
tem fome de palavras e de sinais, é
ela que dirige o curso dos
acontecimentos, parece
querer recordar a Jesus e aos seus discípulos que eles não
têm o direito de
fugir. Como reagem
os apóstolos? Não
sabemos. O que sabemos é que Jesus se
enche de piedade; este sentimento que O anima revela-nos algo
do rosto do Pai. É o coração de Deus que bate no
coração de Jesus cheio de piedade.
"Vinde comigo para um lugar isolado e descansai
um pouco". É a instituição evangélica das férias!
De facto, a multidão era tão numerosa que os
Apóstolos nem tinham tempo para comer. Deviam
estar esgotados, tanto mais que regressavam do
primeiro envio em missão, que não terá sido propriamente um tempo de repouso. Conhecemos a
vida de Jesus, a sua missão, as grandes fadigas,
as noites em oração, sem dormir, após um dia

extenuante... Numa das travessias de barco,
aproveita mesmo para repousar um pouco e dormir... Assim, Ele sabe estar atento à fadiga dos
seus companheiros. Convida-os a respeitar também as exigências da natureza corporal, a ter um
pouco de repouso.
E nós, hoje? Sabemos bem que as férias não são
um luxo, se corresponderem àquilo para que
existem: precisamente para respeitar a nossa natureza
humana, que exige
tempos de relaxe, de
recuperação, não
apenas
física,
mas
também
intelectual e espiritual. As férias
não são um tempo
de ócio, mas de "recriação", para retomar energias. Sabemos que há ainda muitos homens, mulheres e crianças que são explorados como vulgares máquinas para produzir. Isso
não é respeitar a vontade criadora de Deus. O
Evangelho de hoje, que cai bem em período de
férias, recorda-nos isso de modo muito oportuno.
Isso é também válido para os servidores do Evangelho! Os Apóstolos diminuem, as funções pastorais aumentam... a fadiga também. Cabe a cada
um tirar as devidas consequências evangélicas!
Pe. Paulino Carvalho

Paróquia de Santa Marinha da Costa
Alguns acontecimentos celebrativos

Celebrações

REFLETIR NA PALAVRA

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)

 Mais

uma vez, vemos Jesus como o bom
pastor que cuida de seu rebanho.

A MÃE de Fátima entre nós…
O Santuário da Penha acolhe na tarde deste domingo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
O momento ocorre durante a celebração da Eucaristia das
18h00, no recinto do Santuário, presidida por D. Nuno Almeida,
Bispo Auxiliar. Pelas 17h30, subirá em viatura dos Bombeiros
de Guimarães da Senhora da Oliveira à Penha, pela Costa.
A imagem ficará no Santuário da Penha até ao dia 12 de Setembro, data da realização da Peregrinação Arciprestal.
Esta iniciativa da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da
Penha e da reitoria do Santuário foi aprovada e apoiada pelo
Arcebispo Primaz e conta com a colaboração do Arciprestado
de Guimarães. O programa geral já se encontra divulgado.
Individualmente ou em grupo, nos horários propostos ou outros, não deixemos passar a oportunidade de estar perto d’Aquela que vem ao nosso encontro para nos guiar a Jesus e
ensinar os caminhos do Amor, da Reconciliação e da Paz!...

SEMANA de 19 a 25 de Julho de 2021
DIA

LOC-HORA

DOMINGO
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 Primeiro,

Jesus percebe que seus discípulos estão exaustos e convida o rebanho
interior a "ir embora" e "descansar um pouco".

 Ele

é compassivo, atencioso e entende as
exigências do discipulado. Mas as pessoas
ainda precisavam de Jesus e buscam-NO
no caminho.

 Movido por essa compaixão, Jesus é mais
uma vez o pastor que cuida e ensina o grande rebanho.

…… A CAMINHO DA EUCARISTIA

 Às vezes sentes que precisas de dormir e
por isso não vais à missa aos domingos?

Eucaristias

CAMINHO DE REGRESSO A CASA ….

 Como

te sentes depois de ires à igreja?
Ainda estás cansado? Ainda precisas de
descansar? Sentes-te rejuvenescido?

VIVER A PALAVRA

 Escolhe um intervalo de uma ou duas horas durante a semana, ou mesmo um dia
inteiro, se possível, e desliga todos os aparelhos eletrônicos. Evita ficar online, jogar
computador, assistir televisão ou ver o
telemóvel. Usa o tempo para reorientar,
descansar e talvez meditar na Palavra em
família. Como se sentiram? Será que este
tempo de repouso pode fazer da tua programação semanal?

INTENÇÕES

QUINTA, 22

Cap 19h00 † Albano Matos Gonçalves e Família

SEXTA, 23

Cap 19h00 † Maria de Lurdes Gonçalves Teixeira'

SÁBADO, 24

Igr 19h00

DOMINGO, 25

† Bento da Cunha e esposa Margarida Rosa de Araújo'
† Gaspar Ribeiro Gonçalves e filha, Cristina Maria Fernandes Gonçalves
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves
Igr 10h00 † Maria Rosa Freitas Araújo e marido Joaquim Gomes
† Rosa de Freitas e Albino Machado'
† Ana Ribeiro e José de Freitas Castro
† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas

† António da Silva Carneiro, Josefa Rosa e filha Guilhermina'
† Bernardo Oliveira, Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro

San 18h00 † Em honra São Cristóvão
Contactos
Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES
Tel. 253 412 475
www.paroquiadacosta.pt
geral@paroquiadacosta.pt
www.facebook.com/ParoquiaDaCosta
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CATEQUESE—DO ATO À AÇÃO: O Departamento Arquidiocesano para a Formação e
Ministérios Laicais está a organizar uma
formação, que vai ter lugar nos 24 de Julho ,
que se destina sobretudo a CATEQUISTAS –
mas está aberta a qualquer
agente de pastoral. Pode consultar mais informações em:

PASTORAL JUVENIL: Sob o mote "Faz caminho connosco”, a Equipa da Pastoral Juvenil de
Guimarães/Vizela está a promover um encontro
nas várias Zonas Pastorais do nosso Arciprestado com grupos de jovens, catequistas e catequizados do 9.º e 10.º ano, crismados ou a crismar e
CNE, nos seguintes dias e locais:
Dia 24/07 - Zona Pastoral da Cidade – Igreja de
Azurém
Dia 31/07 - Zona Pastoral da Lapinha – Centro
Paroquial de Tabuadelo

