
 

 

   

F 
echa-se, com a celebração da Epifania do 
Senhor, o ciclo de Advento/Natal da nossa 

caminhada celebrativa da Fé. A Festa do 

Batismo do Senhor, transição para a vida pública 
da Jesus e passagem à primeira parte do Tempo 

Comum, acontece este ano na segunda feira, dia 

9 de janeiro. 

E se luminosa foi a noite em que para o mundo 

nasceu Deus em Belém feito Menino, luminoso é 
o dia em que a LUZ se revela a todos os povos 

representados nos Magos vindos do Oriente. 

Jesus é a “luz” que se acende na noite do mundo 

e para a qual se devem orientar todos os povos 
da terra. Pode agora a humanidade seguir os 

caminhos iluminados pela Palavra (Verbo) que se 

fez carne e habitou no meio de nós. 

Na proposta diocesana de celebração do Adven-
to me Natal fomos desafiados a ser anfitriões do 

Deus que nos vem visitar, do Deus que visita 

todas as realidades humanas.  

A 
 celebração da Epifania é convite a seguir 

a estrela de Belém que nos conduz a 
Jesus para, à semelhança dos Magos, O 

reconhecer na sua humanidade, realeza e divin-

dade, adorando-O no silêncio da escuta da sua 
vontade, para regressarmos à nossa vida por 

caminhos novos (renovados pelo encontro com 

a LUZ), iluminando as sombras do mundo com a 

Luz que recebemos. 

As realidades concretas da história dos nossos 
dias, os contextos concretos da nossa existên-

cia, urgem de nós um compromisso transforma-

dor, apenas possível se nos deixamos iluminar e 
guiar pela verdadeira Luz de Deus. 

O que na primeira leitura é apresentado como 
promessa a Jerusalém concretiza-se no Evange-

lho e leva o salmista a expressar a alegria da 
concretização das profecias antigas. 

Por sua vez a segunda leitura dá-nos o sentido da 
universalidade da Salvação: na plena comunhão 

com Jesus se estabelece a comuni-

dade crente que O encontra, O reco-
nhece como Salvador e com Ele ca-

minha ao encontro do Pai, na força 

do Espírito Santo. 

Em ano de Jornadas Mundiais da 
Juventude, com o lema que nos ori-

enta e à semelhança de Maria, levan-

temo-nos da nossa letargia, e corra-
mos apressadamente ao encontro 

dos irmãos levando a luz: JESUS. 

Pe. Carlos Sousa       

Ano A EPIFANIA DO SENHOR  08 | JAN 2023 n.º 665 

MANIFESTA-SE A VERDADEIRA LUZ 

1. A DEFESA DA VIDA: Bento XVI defendeu 

a vida desde a conceção até à morte 

natural, condenando o aborto, a eutanásia e a 

pena de morte. 

2. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA: Bento XVI 

defendeu a família tradicional, pai e mãe, 

como uma instituição fundamental para a soci-

edade e promoveu o papel da mulher na família 

e na igreja. 

3. A PROMOÇÃO DA ORAÇÃO E DA ESPIRI-

TUALIDADE: Bento XVI incentivou os 

católicos a buscarem uma vida espiritual pro-

funda através da oração e da reflexão sobre a 

fé. 

4.  A LUTA CONTRA O RELATIVISMO: Ben-

to XVI condenou o relativismo moral, que 

nega a existência de verdades universais, e 

defendeu a importância dos valores morais 

cristãos. 

5. O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO: Bento 

XVI promoveu o 

diálogo entre as diferentes 

religiões e procurou a aproxi-

mação entre o cristianismo e o 

judaísmo. 

6.  A DEFESA DA LIBERDADE RELI-

GIOSA: Bento XVI defendeu a liberda-

de de culto e de expressão para todas as 

religiões e promoveu o diálogo com os líderes 

de outras religiões. 

10 MARCOS IMPORTANTES  
DO PAPA BENTO XVI PARA A IGREJA CATÓLICA 

7. A LUTA CONTRA O MATERIALISMO: 

Bento XVI condenou o materialismo e o 

consumismo exagerados e incentivou os católi-

cos a serem mais simples e a concentrarem-se 

nas coisas espirituais. 

8. A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO: Bento XVI 

defendeu a importância da educação e 

da formação para a vida cristã e promoveu a 

colaboração entre a igreja e os sistemas edu-

cacionais. 

9.  A DEFESA DA JUSTIÇA SOCIAL: Bento 

XVI condenou a pobreza e a desigualda-

de social e incentivou os católicos a trabalha-

rem pela justiça e pela paz. 

10. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA 

REFLEXÃO: Bento XVI era um homem 

extremamente erudito e incentivou os católicos 

a ler e a refletir sobre a fé e os ensinamentos 

da igreja. 

In  IMISSIO 



 

 

 

DEUS VISITA A  

CRIAÇÃO 

A manifestação de Deus a todos os povos, 

que celebramos hoje na solenidade da Epifa-

nia, faz-nos sentir envolvidos pela luz da sua 

glória, que orienta os nossos caminhos na 

história e a nossa presença responsável na 

Casa Comum. É verdade que os passos que 

damos no cuidado da criação são sempre 

precedidos pela iniciativa de Deus, que nos 

visita como sol nascente. Esta luz que brilha 

sobre toda a criação interpela-nos para aco-

lhermos a presença de Deus, contemplando e 

adorando Jesus Cristo, verdadeira manifesta-

ção de Deus. Assim, com todas as criaturas 

louvamos o nosso Deus! 

 

 

 

 

ORAÇÃO PARA  

A FAMÍLIA 

Senhor Jesus, chegaste, 
bateste à porta de toda a criação. 

Há urgência de novas respostas 
para cuidar desta nossa casa comum. 

Confiamos-te nesta planta  
o nosso compromisso 

e a nossa vontade  
para que se façam novas 

 todas as coisas. 
Ámen! 

 

 

 

 

TLin[formativo] 

DIA ARQUIDIOCESANO DO COORDENADOR:  dinamizado pelo Departamento Arquidiocesa-

no para a Formação e Ministérios Laicais no próximo dia 14/01, entre as 9h e as 12h30, com 
tema «AQUI HABITA DEUS. ONDE?». Este encontro é direcionado para os 

coordenadores dos diversos grupos eclesiais: Grupos “Semeadores de Es-

perança”, Catequistas, Grupos de Jovens, CNE, Grupos Sócio-Caritativos, 
Leitores, Acólitos, Grupos Corais, Grupos de Oração… bem como equipas 

arciprestais e diocesanas. Quem participar deve fazer inscrição aqui:   

 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

QUARTA, 11 Cape   19h00 † Em açcão de graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

SEXTA, 13 Cape   19h00 
† Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Aniv.— Manuel Gonçalves, esposa Emília Fernandes e Filhos  

SÁBADO 
14 

Igre   18h00 

† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins,  
   José Lopes, António Lopes e Abel Lopes' 
† Manuel Ribeiro, Belém da Silva e José Silva Ribeiro'  

DOMINGO 
15 

Igre    10h00 

† 30.º DIA — Joaquina da Silva Oliveira'                   
† António de Freitas da Silva                     † António da Silva Carneiro'  
† Maria dos Anjos de Freitas, marido Francisco Araújo e Filhos 

 Sant   16h00 † 30.º DIA— Deolinda Pereira de Miranda'  

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 

CANTAR dos REIS na PARÓQUIA — Comissão de Festas a SÃO ROQUE  
A tradição do CANTAR dos REIS será este ano retomada na Paróquia de Santa Marinha da Costa 

pela Comissão de Festas a São Roque. A Comissão vem desempenhando a sua missão em estreita 
ligação à Fabrica da Igreja Paroquial que, por isso, apela à colaboração e participação de todos.  

Colabore!...  

Conselho Económico Paroquial (Fábrica da Igreja) 

empossado para novo mandato 
Decorreu na passada sexta feira a cerimónia de tomada de posse dos Conselhos Económicos 

Paroquias da Arquidiocese de Braga, em cerimónia presidida por Dom José Cordeiro, Arcebispo de 
Braga. Assim, foram reconduzidos, para o mandato que se prolonga até 31 de Dezembro de 2027, 

como membros do Conselho Económico Paroquial (Fábrica da Igreja) de Santa Marinha da Costa, 
Arciprestado de Guimarães e Vizela: Presidente: Padre Carlos Lopes de Sousa; Secretária: Paula 

MAria Ribeiro Dias; Tesoureiro: José Carlos Freitas Pinheiro; Vogais: Ana da Conceição de Castro 
Luís e Manuel Augusto Carneiro Silva Guimarães. 

52.º Aniversário da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal 
Será assinalado no domingo, dia 29 de Janeiro, com um programa já divulgado e que tem início 

marcado para as 10h00 no Parque Desportivo, com hastear da bandeira, seguindo-se uma homena-
gem ao fundador, associados colaboradores e amigos falecidos, no Cemitério Paroquial e Eucaris-

tia de Ação de Graças na Igreja Paroquial às 10h30. 
O Almoço/Convívio decorrerá a partir das 12h15, no restaurante Panças, em Pevidém. As inscri-

ções para participar no Almoço7Convívio estão abertas. 

SEMANA de 09 a 15 de JANEIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


