SÍNODO 2021+2023
PAPA FRANCISCO CONVOCA-TE!
«Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão»
QUESTÃO FUNDAMENTAL

As respetivas perguntas podem ser consultadas na íntegra no Documento Preparatório e no
A interrogação que se encontra no centro deste
Vademecum. Serão também facultadas nos
processo sinodal é a seguinte:
esquemas para os encontros a realizar nas
Anunciando o Evangelho, uma Igreja paróquias, que serão disponibilizados pela
sinodal “caminha em conjunto”: como Equipa Diocesana. (https://sinodoembraga.pt/)

é que este “caminhar juntos” se realiza hoje na nossa Igreja particular?
O PAPEL DAS PARÓQUIAS
Que passos o Espírito nos convida a
dar para crescermos no nosso
O processo sinodal envolve as dioceses do
“caminhar juntos”?
mundo inteiro numa fase de escuta. Na nossa

Para ajudar a explorar mais plenamente esta
questão fundamental, os documentos preparatórios do Sínodo indicam 10 núcleos temáticos.
Cada tema vem acompanhado de algumas
perguntas que poderão servir como ponto de
partida ou orientação para o diálogo sinodal,
mas este não tem necessariamente de estar
limitado a elas.
I. Companheiros de viagem
II. Celebrar
III. Discernir e decidir

IV. ESCUTAR
V. Corresponsáveis na missão
VI. Formar-se na sinodalidade
VII. Tomar a palavra
VIII. Autoridade e participação
IX. Dialogar na Igreja e na sociedade
X. Dialogar na Igreja e na sociedade

Arquidiocese, para assegurar que essa escuta
tem lugar, estamos a pedir concretamente às
paróquias para organizarem encontros que
encorajem o diálogo espiritual. O objetivo é
reunir e escutar a voz da comunidade.
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Igreja celebra neste domingo a festa do
Batismo de Jesus. É, um dia importantíssimo para todos nós. Aqui começa, oficialmente, o ministério público de Jesus. Aqui Ele
começa a sua missão de nos salvar de uma forma assumida e manifestada. E, neste dia, somos
convidados a algo muito importante:
a termos consciência daquilo que
é nossa grande vocação, a de
sermos filhos de Deus.

Efetivamente, não é de todo muito fácil na nossa
vida, o podermos escolher alguém. Mas Deus
escolheu-nos. Deus escolheu-te. O que é que
pensamos desta grande dimensão, a que Deus
nos eleva também com o nosso próprio Batismo?

Neste dia, somos desafiados também a celebrar essa graça, não
só de nós sermos batizados,
mas também de um dia
Mas é um espanto...
termos sido escolhidos
Quem
escolheríamos
por Deus para sermos
para ser nosso amigo?
seus filhos, nos quais
Quem ousaríamos escoDeus põe toda a sua
lher para ser nosso ircomplacência, põe todo
mão? E quem arriscaríao seu enlevo. É esse enlemos escolher para ser
vo que nos permite pela
nosso filho? Se calhar a
nossa vez, pelo nosso lugar,
resposta não seria assim tão
também poder dizer o mesmo
rápida e tão fácil como aquela
aos demais: "Amigo, irmão, tu és
que acontece no dia do nosso Batistambém filho de Deus!". E ajudá-los a
mo e que se inaugura, também, com o Batismo descobrir a dimensão da sua vocação, é das
do próprio Senhor. Deus ao batizar o seu filho, coisas, com certeza, mais fantásticas que a nosJesus Cristo, também nos desafia, a cada um de sa vida pode ter.
nós, a podermos tomar consciência da grande
Neste domingo, celebremos a importância de
importância do nosso próprio Batismo. Tão granum Deus que, independentemente, dos teus
de é o nosso destino. Sermos não só amigos,
defeitos, das tuas fragilidades,
irmãos, mas sermos também filhos de Deus.
ELE OUSA ESCOLHER-NOS.
Será que temos consciência da importância de
seremos escolhidos por Deus para ser seu filho?
Pe. Leonel Cunha

Paróquia de Santa Marinha da Costa
RECOLHA de FERRO VELHO

Avisos

O AGRUPAMENTO 199 do CNE
realiza no próximo sábado a CAMPANHA de RECOLHA
de FERRO VELHO, das 08h30 às 17h00.
Muitos objectos de metal perdem a utilidade e tornam-se
incómodos em nossas casas. A tentação é atirá-los para
locais onde vão poluir a natureza.
Contacte 916 152 006 ou 964 455 310 e combine hora e
local de recolha.
Reciclar é cuidar do futuro da “NOSSA CASA COMUM”.

FESTAS de NATAL — Agradecimento
Terminadas as Festas de Natal, deixo uma palavra de agradecimento a todos os que colaboraram para que, dentro das limitações impostas pela Pandemia, tivessem a beleza que se
pôde constatar: iluminações, presépios, arranjos florais, leituras e cânticos, etc., na Igreja
como na Capela, tudo concorreu para bem vivermos o Mistério do Nascimento do Deus Menino. Tocados pelo AMOR de DEUS façamos nascer gestos de AMOR aos irmãos. Obrigado!

SEMANA de 10 a 16 de Janeiro de 2022
DIA

LOC/HORA

Eucaristias

INTENÇÕES

SEGUNDA, 10 Cap 19h00 † Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves
QUINTA, 13

Cap 19h00 † Aniv.— Manuel Gonçalves, esposa Emília Fernandes e Filhos

SEXTA, 14

Cap 19h00 † Pelas Almas do Purgatório’

SÁBADO, 15

† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos'
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira
Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida
† António da Silva Carneiro, Josefa Rosa e filha Guilhermina'
Igre 18h00
† Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro'
† Manuel Castro e Ana Mendes
† Francisco Dias'
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes,
António Lopes e Abel Lopes'
† João de Araújo e Laura Ribeiro

DOMINGO, 16 Igre 10h00

Sant 16h00

† 30.º DIA - Mário Teixeira Bastos'
† António de Freitas da Silva
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e Joaquim
de Melo Oliveira Guimarães
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'
† Francisco Gonçalves dos Santo, Maria Joaquina Lopes,
Jaime Alves Monteiro e António de Sousa Monteiro'

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

BATISMO do SENHOR
“Escutar é o princípio da sabedoria”.
Para responder a
quem nos chama é
preciso fazer silêncio e escutar. Não
se trata apenas de
ouvir, mas de dispor o coração para nos reconhecermos
chamados,
todos, sem exceção. É o
próprio Deus que nos fala
e revela: somos seus filhos
amados!

“Enquanto orava,
o céu abriu-se”
Objetivo: Que todos relembrem o dia do seu
Batismo e salientar a importância de escutarmos os outros tal como escutamos a voz vinda do céu de que nos fala o Evangelho.

| ESCOLA: Procurar algum colega com quem
se convive menos e ter uma conversa/partilha
durante dois intervalos da semana.

| JOVENS: Ouvir os vários movimentos da
paróquia sobre o que esperam dos jovens,
qual o papel/lugar do jovem na paróquia.

DESAFIOS:
| FAMÍLIA: Visitar o álbum de fotografias do
Batismo. Colocar em destaque a toalha de
Batismo, acender a vela do Batismo e rezar o
Credo. Pedir a um mais velho da família, a
nossa biblioteca viva, que nos conte uma história da sua vida de fé (a sua primeira comunhão, o casamento de um familiar...)

.

| CATEQUESE: Propomos um jogo onde se
privilegia a audição. Vendar os olhos de todos e pedir que cada um diga a data do seu
Batismo. O desafio é que pela voz identifiquem os colegas e relembrem a data do seu
Batismo.

TLin[formativo]
CPM (CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO): a equipa CPM de Guimarães convida todos os casais que pretendem contrair matrimónio durante o ano 2022 a participarem na
ação que tem prevista para este novo ano a iniciar já em janeiro. Para tal, pede-se que façam a
vossa inscrição, até dia 15 de janeiro, solicitando-a junto dos párocos ou enviando e-mail
(cpmguimaraes_2020@hotmail.com) para obterem mais informações.

