
 

 

Q 
uando Lucas recorda e narra esta página 

do seu Evangelho, tem diante de si a fer-

vorosa missão dos primeiros cristãos que 

andavam de cidade em cidade, na bacia do Medi-

terrâneo, anunciando com algum sucesso a boa 

notícia. Jesus envia agora outros 72, tan-

tos quantos o número dos gentios 

habitantes da Terra segundo a 

mesa das nações de Génesis 

10 (na versão grega dos 

LXX).  

Esta missão, como as 

outras realizadas por Je-

sus, precisava de homens 

que, na realidade, não ha-

via ou não eram suficien-

tes: o campo do mundo é 

vasto, enquanto que os possí-

veis enviados são poucos. Jesus 

entrevê a messe abundante, os cam-

pos que se aloiram, mas constata a escas-

sez dos operários que deveriam fazer a colheita. 

Foi assim ao tempo de Jesus, foi assim ao longo 

da história da Igreja, é assim também hoje! Nin-

guém pense que houve tempos com abundância 

de enviados: quanto muito houve tempos favorá-

veis ao alistamento de “mercenários”, de lavrado-

res pouco convencidos do trabalho, que o faziam 

sem terem sido enviados pelo Senhor…  

É preciso rezar, sim, rezar, para que o Senhor 

com o seu Espírito chame, não a inventar mis-

sões que o Senhor nunca sonhou confiar-nos, 

não impondo a alguém uma missão que o torna-

rá não num santo, mas em mais um miserável!  
 

Jesus envia os discípulos dois a dois, 

para que vivam antes de tudo em 

comunhão e sejam um o 

apoio para o outro, uma 

regra para o outro nas 

tentações; dois a dois 

para que a missão não 

seja uma ação de ho-

mens singulares e indivi-

dualistas. O que espanta 

neste envio dos discípulos 

é que Jesus não pede que 

façam grandes coisas, pode-

rosas, mas que vivam humana-

mente as relações, infundindo em 

todos a confiança e a esperança que é 

possível para fazer reinar Deus nas nossas po-

bres vidas. A verdadeira esperança dos discípu-

los-missionários não repousa no sucesso da 

missão, mas na comunhão de vida com o Se-

nhor, de quem nenhum deles poderá alguma vez 

ser separado.  

Pe.  Miguel Rodrigues 

(Texto adaptado de Enzo Bianchi, in «Monasterio di Bose»)  
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QUAL A MISSÃO?  
NUNCA VIVER SEPARADOS DE CRISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMJ 2023:  
como ser família de acolhimento?  

A JMJ 2023 aproxima-se a passos largos 

e a Arquidiocese de Braga, nomeadamente 

através da Pastoral de Jovens, já começou a 

preparar o acolhimento dos jovens peregri-

nos. 

 

De 26 a 31 de julho do próximo ano, milha-

res de jovens chegarão a Portugal para se-

rem acolhidos nas várias dioceses para par-

tilharem a experiência de fé, conhecerem 

melhor a região, a cultura, a Igreja local e as 

suas especificidades. Preferencialmente, 

serão acolhidos nas paróquias, em famílias 

de acolhimento, pavilhões e escolas. 

 

Para ser FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO 
deve providenciar espaço para acolher, no 

mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes 

um local onde possam fazer a sua higiene 

diária. Deve também garantir os pequenos-

almoços e, pontualmente, outras refeições. 

 

Se possível e sendo necessário, deve tam-

bém facilitar o transporte dos jovens pere-

grinos de e para locais de encontro. 

 

Mesmo que não domine a língua dos jovens, 

deve procurar comunicar com eles, procu-

rando outras formas de interação. 

 

Se tem interesse em fazer parte desta expe-

riência irrepetível, contacte o Comité Organi-

zador pelo seguinte email:  

coaguimarães.vz@arquidiocese-braga.pt   
 

 



 

 

Bom Jesus, 

Dá-nos a tua paz, a que nos permite tornar-

Te presente do mundo,  

A paz que vai cobrindo, com o tecido do 

amor, todas as suspeitas, os ódios e a deteri-

oração da boa convivência entre cada um de 

nós.  

Difunde, Senhor, a tua pelas nossas comuni-

dades cristãs, por todos os grupos e entida-

des.  

Faz-nos projetar a luz que Tu nos comuni-

cas com a tua mensagem sobre os nossos 

familiares, amigos e conhecidos.  

Senhor , nosso Deus, faz-nos a anunciar o 

teu Reino com a nossa personalidade e a 

humanidade, a partir das situações mais 

quotidianas  da vida, com o exemplo e teste-

munho pessoal.  

 

TLin[formativo] 

DIA DO COORDENADOR PAROQUIAL DE  

CATEQUESE será no sábado 09 de julho, na 

Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira.  

O encontro começará pelas 9h30e está pre-

visto terminar pelas 12h30. PARTICIPEMOS! 

PEÇAMOS PAZ PARA COMUNICAR O EVANGELHO!   

Faz com que todos nos sintamos Igreja 

para partilhar com todos os nossos irmãos 

a esperança de que tando o mundo necessi-

ta.  

Enche, Senhor os corações de quem não 

pratica a paz com a  proteção do teu amor 

misericordioso !  

Damos-Te graças, Pai do Céu, pelo dom da 

paz, que nem sempre se vê, mas que é real , 

dom oferecido por Ti!  

Amém   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA ARCIPRESTAL DA PASTORAL DE JO-

VENS: será : acontecerá no dia 09/07, no 

Polidesportivo das Taipas, com o seguinte 

programa: 18h00 Acolhi-

mento; 19h00 Eucaristia; 

20h00 Jantar partilhado; 

20h30 Concerto; 21h30 

DJ; 23h30 encerramento.  

Faz a tua inscrição aqui:  

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEXTA, 08 Cap 19h00     † Em honra de São Roque e pelos Benfeitores da sua Capela’ 

SÁBADO, 09 Igre 19h00 

† 30.º DIA — Corina Gonçalves de Carvalho'                     † António Maria Dias 
† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro    † Manuel Pereira Baptista 
† António Pinheiro Ferreira e Família              † Abel Gonçalves e Rosa Freitas  
† José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Ferreira, Maria Emília Teixeira  

   e Maria Rosa Teixeira      † Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro' 
† António Augusto Castro Silva, Manuel Silva e Rosa de Castro 

DOMINGO, 10 Igre 10h00 

† Aniv.— Abílio António Teixeira, José Manuel Teixeira Ferreira e José Ferreira' 

† Aniv.— João António e Belém Teixeira' 
† Aniv.— João António Teixeira, Maria Rosa Teixeira e Rosa Maria Azevedo'  
† Aniv.— Maria Fernanda Pereira Eusébio Gomes 

† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 
† Aniv.— Maria da Conceição Melo Martins 
† Armando José Castro Leite e Avós 

 Sant 17h00 † Benfeitores e  Colaboradores do Santuário’  

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
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SEMANA de 04 a 10 de Julho 

Celebrar SANTA MARINHA 

A nossa PADROEIRA 
No próximo Domingo, dia 10, na Eucaristia das 

10h00, na Igreja Paroquial, assinalamos o início da 

Novena de Santa Marinha, a Padroeira da nossa Pa-
róquia. De Segunda a Sexta feira (11 a 15) a Novena 

decorrerá na Capela de São Roque, às 19h00, com 

celebração da Eucaristia antecedida, às 18h30, com a recitação do Ro-
sário. 

O Busto de Santa Marinha estará durante a semana na Capela. 

No dia 18, dia litúrgico de Santa Marinha e de São Bartolomeu dos Már-
tires, terá lugar o Lausperene e Eucaristia em honra de Santa Marinha. 

Peditório para a FESTA de SÃO ROQUE 
A  Comissão de Festas a São Roque informa que fará no próximo sábado, dia 9 de Julho, o 

peditório porta a porta para as Festas a realizar do dia 16 ao dia 21 de Agosto próximo, pedin-

do a colaboração generosa de todos!... 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


