
 

 

   

A 
 liturgia deste II domingo do Tempo 
Comum está toda voltada para a 
vocação e missão dos cristãos. 

Quando se reflete sobre a identidade do 
cristão, vêm sempre à consideração duas 
palavras: a vocação e a missão. Chamado 
pelo Senhor à identificação plena e perfeita 
com Cristo, é-se desde logo chamado tam-
bém para realizar uma missão na igreja e no 
mundo.  

O tema da vocação é constante na Sagrada 
Escritura, no Antigo e no Novo Testamento.  

 

D 
eus chama o Homem à vida, Deus 
chama Abraão, Isaac e Jacob para 
construir um povo. Deus chama 

Moisés para libertar Israel do cativeiro; de-
pois chama reis e profetas. É a vocação no 
Antigo Testamento.  

No Novo Testamento, Deus chama Maria 
para ser mãe do Salvador, Jesus chama os 
Apóstolos e os discípulos, a Igreja chama 
homens e mulheres para as mais variadas 
tarefas. A vocação é o ponto de partida de 
um caminho de cristão. Depois, a cada cris-
tão é confiada uma missão, sob a assistên-
cia do Espirito de Deus. 

Pe. Antunes       
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 VOCAÇÃO E MISSÃO 

A 
 minha intenção é pegar em alguns olha-

res e experiências de Igreja e dar largas a 

uma certa reflexão crítica, partindo de 

uma realidade que é inequivocamente complexa e 

com alguns contornos desoladores. Partindo da 

figura do padre, acabarei por redundar em alguma 

projeção de eventual visão futura (ou futurista…) 

da vida eclesial. Faço notar que nes-

ta fase da vida, sou espectador/ator 

de dinamismos paroquiais rurais. 

Mas admito que muito do que 

se tece aqui possa ser extra-

polável para realidades mais 

urbanas e para outras culturas. 

Já há muito tempo que reclamo 

junto dos meus amigos padres 

que seria melhor celebrarem 

uma missa por dia, porventura 

também ao domingo. Entendo que 

os padres “turbomisseiros”, embora 

certamente agindo por bem, alimen-

tam e perpetuam uma realidade in-

sustentável. 

ENTÃO E AS PESSOAS FICAM SEM MIS-

SA AO DOMINGO? 

Se for preciso, sim… Mas será a resposta que 

cada comunidade der, em cada lugar, aldeia, cape-

la, que vai determinar as possibilidades e, princi-

palmente, o futuro possível dessa vida eclesial 

que, em muitos casos, convenhamos, aparenta e 

poderá mesmo ser definhante e deprimente, prin-

cipalmente no que diz respeito ao não rejuvenesci-

mento. Mas avanço desde já atenuantes num 

sentido muito prático, com algum caráter prospeti-

vo: 

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

 celebrações de palavra presididas por leigos, 

se significarem solidez, preparação, envolvi-

mento, renovação, fidelidade à Igreja, unidade 

com o pároco, etc. (pode não haver recursos 

humanos para tal). 

 dinamismos de ‘boleias’ bem organi-

zados para que os fieis (incluindo, 

obviamente, os mais carenciados 

e com problemas de mobilidade) 

possam deslocar-se às celebra-

ções em centros da paróquia 

(então em menor número 

mas certamente mais par-

ticipadas). Esta atividade de 

fazer com que quem queira, 

possa ir, é, em si própria, vida 

cristã. 

 celebrações com a presen-

ça do padre noutros dias da 

semana que não ao domingo, em 

alguns locais mais distantes do 

centro paroquial. 

 sinergias em maior escala 

(arciprestados, etc), que otimizem 

ainda mais todos estes processos 

ISTO NÃO SERIA UMA DESVALORIZAÇÃO DO 

SACRAMENTO DA EUCARISTIA? 

Na versão otimista seria o contrário, sob o lema 

“menos e de mais qualidade”. Seria, antes de 

mais, o possível e realista. Mas, porventura, mais 

pré-preparado, mais solidário, mais confortável, 

menos “a correr”, em suma, mais qualificado… 

Doutor João Paiva 

Continua na próxima edição 



 

 

ACÓLITOS: 

Uma das funções do acólito é a 

de ser ceroferário, aquele que 
transporta as velas. Os ceroferá-
rios não existem para “fazer 
bonito”, para dar aparato a uma 

procissão ou rito. Os ceroferá-
rios dizem que, na Cruz ou no 
Evangelho que eles ladeiam, se 

cumpre a profecia de Isaías: 
“vou fazer de ti a luz das na-
ções”. Por isso, se deve procurar 
cumprir sempre o sentido espiritual dos gestos e 

não apenas o seu fausto cénico e pomposo 

 

LEITORES: 
O salmista proclama: “a vossa palavra é farol para 

os meus passos e luz para os meus caminhos”. 
Num farol existem dois elementos: a luz, propria-
mente dita, gerada por uma lâmpada potente, e 

um sistema de espelhos que projetam a luz. 
Os espelhos não são a luz, mas, se fo-
rem límpidos, tornam-
na mais eficaz. O leitor 

não é a luz, mas esta 
precisa do leitor como 
o farol precisa dos 
espelhos para iluminar 

os caminhos dos fiéis . 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS  

DA COMUNHÃO 
Como João Batista, o MEC também proclama: “eis o 
Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mun-
do”. Todavia, em João 

Batista, esta proclama-
ção não é mecânica ou 
impessoal, ela é basea-

da na sua experiência 
pessoal. Ele diz “eu vi e 
dou testemunho de que 
Ele é o Filho de Deus”. 

Também o que o MEC diz não deve ser um mero 
cumprimento do ritual, mas nascer também da sua 
experiência pessoal e tornar-se testemunho. 

 

Procure cada um saber a data do seu Batismo 

e valorizar este dia nas 

famílias, por exemplo, 

marcando presença 

em família na Euca-

ristia Dominical. 

 

 

 

 

TLin[formativo] 

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ARCIPRES-

TAL DE CATEQUESE: no próximo dia 18, às 
21h00, no centro paroquial de 

Azurém, a equipa arci-

prestal de catequese 
reunir-se-á com os res-

ponsáveis pela coorde-

nação paroquial de cate-

quese.   

SEMEAR CARIDADE 

SAIR EM MISSÃO DE AMAR 

 

Eucaristias 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 17 Cape   19h00 † Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros' 

QUARTA, 18 Cape   19h00 † Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros  

QUINTA, 19 Cape   19h00 
† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira, David da Silva e  
   Fernando Martins Oliveira' 

SEXTA, 20 Cape   19h00 † Em açcão de graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

SÁBADO, 21 Igre   18h00 

† 30.º DIA — José de Andrade Carneiro' 
† Francisco Dias'                                        † José Barbosa e Maria Margarida'  
† Aniv.— Maria Emília Dias e Manuel dos Santos Meireles 

DOMINGO, 22 Igre    10h00 

† Aniv.— Adriano Machado Ribeiro'                                 † Ermelinda da Costa' 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e Joaquim  
   de Melo Oliveira Guimarães           † Aniv.— João António e Belém Teixeira' 
† João António Teixeira, Maria Rosa Teixeira e Abílio António Teixeira' 
† José Ferreira, José Manuel Teixeira Ferreira e Rosa Maria Azevedo Silva'  

 Sant   16h00 
† Francisco Gonçalves dos Santos, Maria Joaquina Lopes,  
   Jaime Alves Monteiro, Teresa de Sousa 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 

52.º Aniversário da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal 
Será assinalado no domingo, dia 29 de Janeiro, com o seguinte programa: - 10h00, no Parque Des-

portivo, hastear da bandeira; 10h15, Cemitério Paroquial, homenagem ao fundador, associados, 
colaboradores e amigos falecidos; 10h30, Igreja, Eucaristia de Acção de Graças; 12h15, Restauran-

te Panças/Pevidém, Almoço/Convívio. 
As inscrições para participar no Almoço/Convívio estão abertas, decorrem até ao dia 23 de Janei-

ro e têm os seguintes valores: Não sócios: 30€00; Sócios Adultos: 25€00; Sócios e atletas até aos 
14 anos: 17€00; e Atletas e colaboradores: 20€00. 

Acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude  
Entre os dias 04 e 11 de Fevereiro próximo, a nossa Paróquia acolhe as réplicas arciprestais dos 

Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. 
O programa será brevemente apresentado mas, desde já se deixa o convite para a participação na 

cerimónia de recepção que acontecerá na Eucaristia Vespertina das 18h00 do dia 4 de Fevereiro. 

OFERTÓRIOS de NATAL 
Até à data foram entregues 113 ofertas no valor global de 2.846,00€. Um sentido obrigado a quan-

tos partilharam a sua ajuda para os fins paroquiais, nomeadamente restauro de imagens. MUITO 
OBRIGADO!... 

SEMANA de 16 a 22 de JANEIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

AVISOS 

ENCONTRO DE MINISTROS DA PALAVRA: 

acontecerá no dia 21 de janeiro de 2023, 

das 09h30 às 12h30, no Espaço Vita, em 

Braga. Com o tema “Espiritualidade da 

Palavra”, orientado pelo Pe. Rui 

Santiago, destina-se a leito-

res, salmistas e admonito-

res de assembleia, ministé-

rios litúrgicos que vivem da 

Palavra e estão ao seu serviço.  


