
 

 

N 
a organização das sociedades humanas 

multiplicam-se normas e leis que, na maioria 

das vezes, deixam brechas que tornam fácil o 

incumprimento, tais as exceções que permitem. 

Na história da Salvação, que culmina com o Dom su-

premo do Filho de Deus no altar da Cruz, assistimos a 

uma evolução do conceito de Amor que culmina com o 

Mandamento Novo dado aos discípulos no discurso de 

despedida, na Última Ceia. 

Não se trata de Jesus ter criado um novo mandamento 

a acrescentar ao Decálogo do Sinai (multiplicado em 

centenas de preceitos rabínicos), mas de um aperfeiço-

amento plenificante, confirmado pelo seu exemplo: 

“como Eu vos amei”. Ele que “tendo amado os seus que 

estavam no mundo, amou-os até ao fim” (Oração Euca-

rística IV), resume- assim toda a lei e os profetas num 

único mandamento, sendo a novidade o seu próprio 

exemplo. 

Em jeito de ordem, o amor que Jesus propõe neste 

mandamento novo tem um caracter pascal, pois convi-

da a sair de si para acolher em si a forma de Cristo que 

é, em nós, o amor.  

Herdeiros deste Dom, partilhamos a tarefa da missão, 

como os primeiros discípulos e os cristãos da Igreja 

primitiva. Somos desafiados à sinodalidade, construin-

do juntos neste mundo um reino que prefigure no Reino 

de Deus que esperamos alcançar depois de sofremos 

muitas tribulações (1.ª leitura). 

Os novos céus e a nova terra (2.ª leitura) vislumbram-se 

no viver neste mundo ao modo de Jesus, amando ao 

ponto de dar a vida, mesmo os inimigos e aqueles que 

nos magoam e ofendem. Este mandamento novo é 

contínuo desafio a ir ao encontro do noutro, ao jeito do 

Bom samaritano pois “Onde há amor, nascem gestos”. 

“O amor abre-nos ao outro, tornando-se a base dos relaci-

onamentos humanos. Torna-nos capazes de superar as 

barreiras das nossas debilidades e dos nossos preconcei-

tos. O amor de Jesus em nós cria pontes, ensina novos 

caminhos, ativa o dinamismo da fraternidade. Com a sua 

intercessão maternal, a Virgem Maria nos ajude a acolher 

do seu Filho Jesus o dom do seu mandamento e, do 

Espírito Santo, a força de o praticar na vida de todos os 

dias” (Papa Francisco). 

Se “no entardecer da vida seremos julgados pelo 

amor” (São João da Cruz), não adiemos a nossa identifi-

cação a Cristo no seu modo de amar. 

“A medida do amor é amar sem medida” (Santo Agosti-

nho). Assim o fez Jesus… Sigamos o Seu exemplo 

Pe. Carlos Sousa         
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O MANDAMENTO NOVO… 
HERANÇA, DOM E TAREFA 

T 
odo o mal realizado no mundo se resume 

nisto: o desprezo pela vida. 

A vida é agredida pelas guerras, pelas orga-

nizações que exploram o homem - lemos os jor-

nais e vemos tantas coisas -, pelas especulações 

sobre a criação e pela cultura do descartável, e por 

todos os sistemas que submetem a existência 

humana a cálculos de oportunidade, enquanto que 

um número escandaloso de pessoas vive num 

estado indigno do ser humano. Isso é desprezar a 

vida, isso é, de alguma forma, matá-la. 

Pergunto: é justo, correto, tirar uma vida humana 

para resolver um problema? É justo contratar um 

assassino para resolver um problema? Não se 

pode, não é justo acabar com um ser humano para 

resolver um problema. 

De onde vem tudo isto? A violência e a rejeição da 

vida nascem, no fundo, de onde? Do medo. O aco-

lhimento do outro, com efeito, é um desafio ao 

individualismo. Pensemos, por exemplo, quando 

se descobre que uma vida nascente é portadora 

de deficiência, inclusive grave. Os pais, nestes 

casos dramáticos, precisam de uma verdadeira 

proximidade, de verdadeira solidariedade, para 

SEMANA DA VIDA   

A Vida Que Acolhemos  

enfrentar a realidade, superando os compreensí-

veis medos. Ao contrário, muitas vezes recebem 

apressados conselhos para interromper a gravi-

dez. (…) 

E o que é que conduz o homem a rejeitar a vida? 

São os ídolos deste mundo: o dinheiro - é melhor 

lançar fora, porque vai custar um preço -, o poder, 

o sucesso. Estes são parâmetros errados para 

avaliar a vida. A única medida autêntica da vida, 

qual é? É o amor, o amor com que Deus a ama 

(…). 

Vale a pena acolher cada vida porque cada ser 

humano vale o sangue do próprio Cristo. Não se 

pode desprezar o que Deus tanto amou.  

Ninguém meça a vida segundo os enganos deste 

mundo, mas cada um acolha-se a si próprio e aos 

outros em nome do Pai que nos criou. Ele é 

«amante da vida» - Deus é amante da vida – diga-

mos juntos... com mais força -, e nós todos so-

mos para ele tão queridos, que enviou o seu Filho 

por nós. Deus, com efeito, diz o Evangelho, «amou 

tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigénito, 

para que quem nele crê não morra, mas tenha a 

vida eterna». 

Papa Francisco  



 

 

CATEQUESE 

Procurar fazer uma recolha de bens 

(alimentos, roupa e/ou brinquedos) para en-

tregar a uma instituição de cariz social. 
 

JOVENS  

 

Partilhar o valor da renuncia quaresmal com 

uma instituição de solidariedade social. 
 

ESCOLA  
 

Levar algum brinquedo/ alimento/ roupa a 

alguma instituição. 

Ó Maria, 

 aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, 

confiamo -Vos a causa da vida:  

olhai, Mãe, para o número sem fim 

de crianças a quem é impedido nascer,  

de pobres para quem se torna difícil viver, 

de homens e mulheres  

vítimas de inumana violência, 

de idosos e doentes assassinados pela indife-

rença ou por uma presunta compaixão. 

Fazei com que todos aqueles  

que crêem no vosso Filho 

saibam anunciar com desassombro  

e amor aos homens do nosso tempo  

o Evangelho da vida. 

Alcançai-lhes a graça de o acolher 

como um dom sempre novo,  

a alegria de o celebrar com gratidão 

em toda a sua existência,  

e a coragem para o testemunhar 

com laboriosa tenacidade,  

para construírem, juntamente  

com todos os homens de boa vontade, 

a civilização da verdade e do amor,  

para louvor e glória de Deus  

Criador e amante da vida.  

 

TLin[formativo] 

XXXIII JORNADAS TEOLÓGICAS:   sobre o tema “Espiritualidade ou Espiri-

tualidades? - Cristianismo, Ateísmo e Psicologia”. O evento tem lugar nos 
dias 23, 24 e 25 de maio, pelas 21h30, no Espaço Vita. A entrada é gratuita, 

mas a inscrição é obrigatória. Pode inscrever-se e consultar o programa 

aqui:    

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

ORAÇÃO 
    PELA VIDA 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 16 Cap  18h30     
† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira,  
   David da Silva e Fernando Martins Oliveira' 

TERÇA, 17 Cap  18h30     † Jerónimo Ribeiro'                                         † Deolinda Rosa e Manuel Soares 

QUARTA, 18 Igre  21h00     † 7.º DIA — Carlos Manuel Novais Ribeiro de Carvalho’ 

QUINTA, 19 Igre  21h00     † Pelos paroquianos e pela PAZ na UCRÂNIA 

SEXTA, 20 Cap  18h30     
† Em Acção de Graças a São Judas Tadeu 
† Maria José Teixeira Ferreira                 † Albano Matos Gonçalves e Família' 

SÁBADO, 21 Igre   18h00 

† 2.º Aniv.— João Leite Ferreira e José Lopes 
† Aniv.— Manuel Ferreira, Emília Pinheiro e Família' 
† Aniv.— Maria Emília Batista Mendes e António Batista Mendes' 
† Manuel Castro e Ana Mendes                  † José Barbosa e Maria Margarida'  

DOMINGO, 22 
Igre  10h00     

† Albano Matos Gonçalves e Família 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† Maria da Glória Machado da Cunha'  

 Sant 11h00 Peregrinação Paroquial de Santo Estêvão de Urgeses 

 Sant 16h00 † Em Acção de Graças a Nossa Senhora’ 

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 

SEMANA de 16 a 22 de Maio de 2022 

41.ª Peregrinação Paroquial a Fátima 

Continuam abertas as inscrições para participar na 41.ª Peregrinação Paroquial a Fátima. 

A  Peregrinação acontece nos dias 4 e 5 de Junho. A inscrição completa inclui o transporte, almoço 

à chegada a Fátima e alojamento (jantar do dia 4, pequeno almoço e almoço do dia 5). 

As inscrições podem ser feitas pelo meios habituais!... 

Mês de Maio — Mês de MARIA, MÃE!... 

«Temos Mãe, temos Mãe! Agarrados a Ela como filhos, vivamos da esperança que assenta em Je-

sus, pois (…) «aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por 

meio de um só, Jesus Cristo» (Rm 5, 17). Quando Jesus subiu ao Céu, levou para junto do Pai celes-

te a humanidade – a nossa humanidade – que tinha assumido no seio da Virgem Mãe, e nunca mais 

a largará. Como uma âncora, fundeemos a nossa esperança nessa humanidade colocada nos Céus 

à direita do Pai (cf. Ef 2, 6). Seja esta esperança a alavanca da vida de todos nós! Uma esperança 

que nos sustente sempre, até ao último respiro” (Papa Francisco, Fátima, 13 de Maio de 2017). 

Continuemos, individualmente, em família ou em comunidade, a rezar o Terço… pela PAZ!... 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


