
 

 

P 
edro, Tiago e João são convidados por 

Jesus a subir ao monte. Já o conheciam, 

já há algum tempo que o seguiam. Viam 

em Jesus um homem extraordinário, um verda-

deiro mestre que até conseguiu fazer milagres. 

Jesus era para eles um homem que, com o tem-

po, talvez expulsaria os invasores romanos da 

Judeia… mas apenas um homem… 

Na montanha, apenas por um instante, eles vi-

ram a presença, a santidade e a glória de Deus 

descer  sobre  a  humanidade.  E  a  voz  de  Deus 

dá-nos um conselho: «Este é o meu Filho muito 

amado: escutai-O». 

De acordo com a Bíblia, existe uma santidade 

que não vemos nas coisas e pessoas mais co-

muns. Água, pão e vinho nos sacramentos. Uma 

assembleia que se reúne para cantar, rezar e 

celebrar a Eucaristia. 

A ciência desmistifica, explica as coisas, rouba-

lhes o mistério. 

A fé ajuda-nos a ver o mistério escondido em 

todos os lugares. 

A fé revela-nos as mil e uma possibilidades que 

a vida comum contém. 

A fé abre os nossos olhos para a santidade dos 

irmãos. 

Na  oração,  sem  cosméticos,  transfigura-   

mo-nos e transformamo-nos. 

A 
 área de descanso dominical é o 

nosso Tabor, uma montanha na 

qual a santidade dos filhos de 

Deus se torna visível. Deus, apenas por 

um instante, nos reveste da sua santida-

de e nós brilhamos como o sol. Se temos 

que mudar, se somos convidados a trans-

figurar-nos com Jesus, porque não para 

melhor? Sem cosméticos, sem “desobriga”, 

somente escutando no coração a voz do 

“Filho muito amado”. 

 

Pe. Marc Monteiro     
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TRANFIGURAR-SE SEM COSMÉTICOS 

S 
ão cada vez mais os casos de pessoas 

que perderam um ente querido sem que 

houvesse uma cerimónia ou despedida. 

Os rituais ficaram suspensos e tudo aquilo a 

que estávamos habituados desapareceu de 

um dia para o outro. Contudo, não é justo que 

nos culpemos por não realizarmos as despe-

didas e homenagens da forma habitual. São 

regras que somos obrigados a cumprir.  

 
O QUE POSSO SENTIR? 

Dor intensa que pode parecer insuportável; 

Sentimentos de raiva e injustiça, solidão, va-

zio, impotência, tristeza ou desespero; tendên-

cia a perder o interesse pelas atividades habi-

tuais; stress, ansiedade, sensação de aperto 

no peito; alterações do sono e do apetite. 

 

E AGORA? COMO VOU LIDAR COM ISTO? 
 Fale sobre a perda com familiares e amigos, 

não faça desse assunto tabu; 

 

 Tente criar um ritual de homenagem e des-

pedida (ex. acender uma vela, escrever uma 

carta). Se escrever uma carta expresse tudo 

aquilo que ficou por dizer. No final enterre 

ou queime junto a um local que seja signifi-

cativo para vocês; 

 

 Crie uma caixinha de memórias e coloque 

fotos, cartas, objetos que lembrem a pes-

soa que partiu. Sempre que sentir saudade, 

abra e recorde.  

 

 Mantenha a rotina cuidando da alimenta-

ção, fazendo algum exercício físico e respei-

tando horas de descanso e sono  

 

 

VI-O PARTIR… SEM ME DESPEDIR! 

OUTRAS ESTRATÉGIAS 
 

 Caso não sejam possíveis cerimónias religi-

osas de despedida ou homenagem, solicitar 

ao seu pároco um meio alternativo como 

eucaristias online, sempre que seja possí-

vel; 

 

 Crie, nas redes sociais, uma página de ho-

menagem à pessoa falecida que recorde o 

seu legado; 

 

 Programe um ritual fúnebre ou um momen-

to coletivo de homenagem numa altura pós-

pandemia. Estamos sempre a tempo de 

recordar e homenagear quem partiu. 

 

O ISOLAMENTO SOCIAL NÃO É IGUAL  
A DISTANCIAMENTO EMOCIONAL.  

NA AUSÊNCIA DO ABRAÇO,  
MAIS E MELHORES PALAVRAS  

SÃO PRECISAS.  
 

Paula Sousa 

Psicóloga  



 

 

 

ESCUTA A CARIDADE 

HISTÓRIA DO DIA  

Lê e medita: Marcos 9, 2-10. «Escutai-O» 

DICA  

Introdução à Palavra de Deus  

A voz de Deus abre a nossa mente e o nosso 

coração à Palavra feita carne, Jesus Cristo, 

que une o céu e a terra, o infinito e o finito, o 

absoluto e o relativo, o eterno e o tempo. 

Aceitemos o convite do Pai: «Escutai-o». 

TRUQUE DA APP  

Símbolo: abrir a APP da Caridade e ver uma 

nuvem, símbolo da presença do Espírito de 

Deus que confirma e identifica Aquele que 

veio para nos salvar. Dela se ouve a voz de 

Deus Pai, dando a conhecer o seu Filho, ape-

lando-nos à escuta e à disposição para fazer 

a sua vontade. 

 

 

 

II DOMINGO  
DA QUARESMA   

TLin[formativo] 

SEMANA NACIONAL CÁRITAS: O decorre nos dias 

28 de fevereiro a 7 de março. Uma iniciativa que 

procura evidenciar a ação da Cáritas no combate à 

pobreza e exclusão social, este ano com o tema 

“Cáritas 65 Anos: O Amor que Transforma”. Uma 

das principais atividades desta Semana é o Peditó-

rio Nacional de rua. Face às dificuldades que a 

pandemia impôs, e pelo segundo ano consecuti-

vo, ele não se realiza no formato habitual. A Cári-

tas adota, por isso, uma estratégia digital, com a 

realização de um peditório nacio-

nal online, que pode aceder aqui:  

 

LIVRO  

Ler o livro Rezar de olhos abertos de José 

Tolentino Mendonça, publicado pela Editora 

Quetzal. 

 

PESQUISA DA APP  

Assistir o filme “O Sapateiro”, uma história 

de perdão e recomeço: 

QUARESMA 

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 01 a 07 de Março de 2021 
[Intenções pedidas e que o Pároco terá presentes na celebração (particular) da Eucaristia] 

SEGUNDA 01   †  

TERÇA 02   † Carminda da Fonseca Lopes 

QUARTA 03   † Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro 

QUINTA 04   † José Ferreira e José Manuel Teixeira Ferreira' 

SEXTA 05   †   

SÁBADO 06   †  

DOMINGO 07   † Padre Adelino Fernandes Martins da Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel'  

                  † Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Novais e Joaquim de Melo Oliveira Guimarães 

                  † António Alexandre Guimarães Fernandes'                                   † Augusto Teixeira de Freitas'  

                  † Ana Fernandes                               † António Maria Dias                                        † José Ribeiro' 

Esta SEMANA celebramos... 

 Dia 07 — III Domingo da QUARESMA  

A quaresma é uma estrada entrecortada 

por estações de serviço de paz e de perdão, 

Uma avenida florida de oração, 

Uma praça de graça e contemplação. 

 

A quaresma é uma escada, que do céu desce, 

Trazendo até nós a mão de Deus, e ao céu se eleva, 

Levando até Deus a nossa prece. 

 

A quaresma é um caminho direitinho ao coração. 

É preciso limpá-lo de todo o lixo acumulado. 

É preciso entregá-lo a Deus, limpo e cultivado. 

 

Senhor desta estrada deserta, que vai de Jerusalém a Gaza, 

mantém a minha alma sempre alerta, 

conduz nesta viagem os meus passos, pegada a pegada, 

até ao limiar da tua casa  iluminada. 

 António Couto 

 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


