
 

 

   

U 
ma reflexão sobre o “Reino” e a sua lógi-

ca é proposta que as leituras deste do-

mingo nos apresentam. Mostram que o 

projeto de Deus – o projeto do “Reino” – roda em 

sentido contrário à lógica do mundo… Nos esque-

mas de Deus – ao contrário dos esquemas do 

mundo – são os pobres, os humildes, os que 

aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos 

próprios interesses que são verdadeiramente 

felizes. O “Reino” é para eles. 

O profeta Sofonias denuncia, na primeira leitura, 

o orgulho e a auto-suficiência dos ricos e dos 

poderosos e convida o Povo de Deus a converter-

se à pobreza. Os “pobres” são aqueles que se 

entregam nas mãos de Deus com humildade e 

confiança, que acolhem com amor as suas pro-

postas e que são justos e solidários com os ir-

mãos. 

Paulo denuncia, na segunda leitura, a atitude 

daqueles que colocam a sua esperança e a sua 

segurança em pessoas ou em esquemas huma-

nos e que assumem atitudes de orgulho e de 

auto-suficiência; e convida os crentes a encontrar 

em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que 

conduz à salvação e à vida plena. 

Por fim, a magna carta do “Reino” é apresentada 

no Evangelho. Proclama “bem-aventurados” os 

pobres, os mansos, os que 

choram, os que procuram cum-

prir fielmente a vontade de 

Deus, porque já vivem na lógica 

do “Reino”; e recomenda aos 

crentes a misericórdia, a since-

ridade de coração, a luta pela 

paz, a perseverança diante das 

perseguições: essas são as 

atitudes que correspondem ao 

compromisso pelo “Reino”. 

N 
o seu conjunto, as “bem-aventuranças” 

deixam uma mensagem de esperança e 

de alento para os pobres e débeis. 

Anunciam que Deus os ama e que está do lado 

deles; confirmam que a libertação está a chegar 

e que a sua situação vai mudar; asseguram que 

eles vivem já na dinâmica desse “Reino” onde 

vão encontrar a felicidade e a vida plena. 

Pe. . Paulino Carvalho 

(cf. dehoniados.org) 
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 O “REINO” É PARA ELES    

E MUITAS IGREJAS E CAPELAS NÃO  

FICARÃO DESERTAS E SEM ATIVIDADE? 

Poderá ser que sim e isso deve assumir-se, 

redesenhando-se o espaço sem nunca optar 

pela tentação do fechar e guardar. Convém, ao 

contrário, abrir e partilhar. Algumas sugestões 

avulso sendo que o padre, mais uma vez, nunca 

poderá ser o ator omniactuante mas apenas 

um proponente e depois um ajudador daquilo 

que a comunidade, nos limites das suas possi-

bilidades e motivações, desejar: 

a) criar um subespaço nas capelas mais con-

fortável (aquecido no inverno!) e acolhedor, 

para dinamismos de pequenas comunidades 

cristãs (voltar um tanto às origens) que con-

frontam a sua vida em partilha e se interaju-

dam no viver a fé, em confronto com a Pala-

vra. 

b) dispor bancos, cadeiras, altar, etc., de for-

mas inovadoras (porventura mais circulares 

e onde as pessoas se veem e se horizontali-

SE PARA UMA MISSA BASTA UM PADRE,  
PARA UM PADRE NÃO BASTARÁ UMA MISSA? 

zam à volta de uma fé essencial). Poderá 

tratar-se de uma certa redecoração intencio-

nal de interiores, não necessariamente dis-

pendiosa. Este reinvenção espacial, aliás, 

poderia ser implementada independente-

mente dos espaços religiosos estarem mais 

vazios. 

c) mantendo a autonomia de um espaço mais 

reservado e de silêncio (com o sacrário, 

nomeadamente) recriar outros espaços no 

mesmo espaço, que possam abrir a Igreja a 

outros serviços à comunidade, de índole 

artístico, cultural, social e inter-religioso. De 

alguma forma, recriar a coreografia do espa-

ço sagrado a um formato mais flexível, coe-

rente com a não rigidez que este tempo, 

como todos os tempos, pede aos cristãos. 

Doutor João Paiva 

Continua na próxima edição 



 

 

BEM - AVENTURADOS 
 

1. Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos céus.  

Felizes os que sabem que há mais alegria 

em dar do que em receber! 
 

2. Bem-aventurados os que choram, porque 

serão consolados.  

Felizes os que se deixam tocar e interpelar 
pela dor dos irmãos. 

 

3. Bem-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra.  

Felizes os que respondem à violência com 

um ato de amor 
 

4. Bem-aventurados os que têm fome e se-

de de justiça, porque serão saciados.  

Feliz os insatisfeitos, que lutam por um mun-
do mais justo e fraterno! 

 

5. Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia.  

Felizes os que não envergonham de receber 

e de oferecer o perdão! 
 

 

6. Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus.  
Felizes os que são capazes de ver todas as 

coisas com os olhos de Deus! 

 
7. Bem-aventurados os pacificadores, porque 

serão chamados filhos de Deus.  

Felizes os que constroem a paz com o irmão, 

a partir do próprio coração! 
 

8. Bem-aventurados os que sofrem persegui-

ção por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos céus. 

Felizes os que são fiéis até ao fim, os que não 

se deixam comprar nem vender, por nenhuma 
ameaça, porque a sua alegria nunca mais  

acabará! 

TLin[formativo] 

DIA ARCIPRESTAL  

DO  

CATEQUISTA:  

04 de Fevereiro  

14h00 às 17h00 

Escola Secundária  

Francisco de Holanda 

SEMEAR A CARIDADE  

 

Eucaristias 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 31 Cap  19h00 
† 1.º Aniv.— Maria do Sameiro Leite Pereira  
†  Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e tios João Ferreira e Artur Ferreira 

QUARTA, 01 Cap  19h00 † 1.º Aniv.— Rosa de Jesus de Freitas Fernandes 

QUINTA, 02 Cap  19h00 † Em Ação de Graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

SEXTA, 03 Cap  19h00 
† Maria Nogueira, José Ferreira e Família' 
† Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro  

SÁBADO, 04 Igr  18h00 

† Francisco Gonçalves e Maria de Belém Oliveira Gonçalves 
† António Pinheiro Ferreira e Família                                 † António Maria Dias 
† António Araújo Rocha e Josefa Maria Freitas 
† Adelaide Peixoto de Abreu e Manuel da Rocha  

DOMINGO, 05 Igr   10h00 
† Padre Adelino Fernandes Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel’ 
† Ana Fernandes 

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

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 

Réplicas dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude na COSTA  
A Paróquia de Santa Marinha da Costa acolhe as réplicas 

arciprestais dos Símbolos das Jornadas Mundiais da Ju-

ventude,  a CRUZ e o ícone de NOSSA SENHORA Salus 

Populi Romami, na semana de 04 a 11 de Fevereiro. Sába-

do, dia 4, pelas 17h30, são recebidos no adro da Igreja as 

réplicas, seguindo-se a Eucaristia, às 18h00. 

O programa de celebrações da semana, na capela de São 

Roque, às 21h00, está a ser divulgado. 

O Comité Organizado Paroquial  da Jornada Mundial da 

Juventude leva a efeito, no próximo sábado, entre as 

15h00 e as 20h00, no Adro da Igreja do Mosteiro de Santa Marinha, uma ação de angariação de 

fundos para suportar as despesas com o acolhimento de 20 jovens estrangeiros na nossa paróquia 

(alimentação) para participarem nas Pré-Jornadas, que decorrem nas dioceses portuguesas entre 

os dias 26 e 31 de Julho. 

Todos estamos convidados a participar nestas iniciativas, jovens em idade e em espírito!... 

OFERTÓRIOS de NATAL 
Esta semana: — 4 ofertas no valor global de 110,00€. Obrigado pela partilha!... 

SEMANA de 30 de JANEIRO a 05 de FEVEREIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

AVISOS 


