
 

 

   

I 
saías fala-nos de um povo que andava perdi-

do e que vê uma grande luz. Diante desta 

luz, do seu brilho, quebram-se o jugo, o ma-

deiro e o bastão que oprimiam o povo. Haverá 

melhor forma de profetizar a missão de Jesus, o 

Filho de Deus ? 

Este é um dos mais resplandecentes resumos 

da história da salvação. É por isso que Mateus, 

no seu Evangelho, faz das palavras de Isaías um 

preâmbulo à pregação de Jesus, pregação que 

inaugura o anúncio do Reino e se funda no apelo 

à conversão. 

Muitas vezes desvalorizamos o nosso pecado, 

justificando-o ou contextualizando-o. Mas cada 

pecado é uma divisão interna, é algo que vai 

agravando o fosso entre nós e Deus, e causa 

sempre dano. Ao insistir no pecado, não só nos 

afastamos de Deus como afastamos outros de 

Deus, porque ao serem alvos dos nossos gestos 

ou palavras pouco caridosas, ou ao presencia-

rem o nosso fraco testemunho cristão, perdem 

confiança no caminho de perdão e amor aberto 

por Cristo. Há que arrepender-nos dos nossos 

passos mal andados. E voltar para o Senhor. Há 

que ser luz e iluminar os outros, arriscando o 

arrependimento e o perdão. Isto pede uma cora-

gem que é contracultural. E é 

com esta coragem, espiritual-

mente fecunda, que derru-

bamos os muros que exilam a 

graça e permitimos que o Se-

nhor venha e faça do nosso 

coração a sua casa. 

Nós somos o povo de que fala 

Isaías. Outrora perdidos, agar-

rados às nossas pobres ex-

pectativas de felicidade, fomos agora encontra-

dos pela luz. Esta luz, a vida de Jesus, a vida em 

comunhão com o Pai através do Espírito, coloca-

nos diante da grande questão: o Reino está perto 

e ao meu alcance… arrependo-me e arrisco o 

caminho novo? 

O 
usemos ser livres do nosso próprio que-

rer e interesse. Confiemos a Deus as 

consequências deste caminho, que tri-

lhamos na sua companhia. E esperemos que, 

mais do que para nosso bem, este testemunho 

sirva para que muitos se aproximem de Cristo e 

partilhem da nossa alegria. 

Pe. Leonel Cunha      
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 ARRISCAR O ARREPENDIMENTO  
E O PERDÃO  

ENTÃO E O PADRE – SE CELEBRAR MENOS 

MISSAS – O QUE TEM PARA FAZER? 

Aquilo que este tempo de Igreja e cultura lhe 

pedem: que seja um dinamizador pastoral, um 

garante da unidade com o Bispo e a Igreja no 

seu todo, mas não mais o executor de 

tudo e por quem tudo passa. Em 

particular, nas celebrações e 

em muito mais, alguém 

que, rezando menos mis-

sas (e porventura redu-

zindo igualmente ou-

tras rotinas de 

“serviço religioso” 

questionáveis) tem 

mais tempo e dispo-

nibilidade para: 

a) ter ele próprio – 

padre – “qualidade de 

vida”, precisamente 

para poder descansar, 

rezar, formar-se, refletir com 

a comunidade sobre o presente e 

o futuro, ter a sua vida comunitária cristã, 

estar com as pessoas sem agenda de pres-

sa, etc. 

b) revitalizar a ligação da prática religiosa à 

vida e ao Evangelho, dando mais relevância 

a outras atividades não necessariamente 

sacramentais como a lectio divina com parti-

lha de vida, meditação e outras práticas de 

silêncio, o acompanhamento espiritual, ou-

tras atividades de abertura à cultura e à soci-

edade, etc. 

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

c) apoiar as comunidades nos desafios – ago-

ra mais auto-responsabilizantes e auto pro-

tagonizantes por parte dos leigos – que uma 

vida cristã menos padrocêntrica pode impli-

car. 

E COM ISTO NÃO VAMOS TER 

AINDA MENOS GENTE NAS 

IGREJAS? E MUITAS 

PESSOAS NÃO VÃO 

FICAR TRISTES? 

Teria de se ensaiar 

para ver mas, se 

sim, se as pesso-

as se afastarem 

mais, será uma 

purga razoável, 

diminuindo porven-

tura o grau de con-

sumismo religioso, 

fenómeno que, em si 

próprio, é já pouco cris-

tão e sinal de insustentabili-

dade. A eventual tristeza de algu-

mas pessoas poderá perceber-se mas não 

pode ser matéria suficiente para não discernir 

e não agir. Poderão ser criadas alternativas 

mas a realidade impõe-se e isso tem muita 

importância. Ignorá-lo é esconder a cabeça na 

areia e o “medo de magoar” não justifica dei-

xar andar… 

Doutor João Paiva 

Continua na próxima edição 



 

 

EDIFICAR A NOSSA CASA SOBRE  
A PALAVRA DE DEUS 

 

1. Criemos em casa um cantinho de oração com a 

Bíblia. 
2. Calendarizemos um tempo determinado e um 

determinado tempo para a leitura orante da 

Bíblia. 
3. Escolhamos um texto breve da Bíblia ou dei-

xemo-nos guiar pela(s) leitura(s) do dia.  
4. Façamos um breve exercício, lendo, relendo, 

meditando, correspondendo, com a oração e a 
vida, à Palavra de Deus.  

5. Fixemos da leitura bíblica uma frase, um senti-

mento, um refrão, como se fora um pensamento 
do dia ou da semana. 

6. Nas nossas filas e salas de espera, nas nossas 
viagens para a escola ou trabalho, ou de férias, 

usemos as novas tecnologias para escutar 
alguma passagem da Escritura. 

7. Nas dificuldades, peçamos ajuda a alguém que 

nos guie na busca de recursos para um primeiro 
contacto com a Bíblia.  

8. Aprofundemos a nossa capacidade de leitura da 
Palavra de Deus em grupo.  

9. Acompanhemos filhos e netos, participando ou 
revendo com eles as catequeses e o compro-
misso da semana. 

10.Se não for mais, ao menos na Eucaristia, valo-
rizemos a mesa da Palavra, com o vivo desejo 
de nos alimentarmos dela, para toda a semana.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Obrigado(a), Senhor, pela Tua Palavra!  

Obrigado(a), porque esta Palavra, 
pronunciada há dois mil anos, 

continua a ser viva e eficaz.  
Reconhecemos a nossa incapacidade  

para a compreender e deixar viver em nós!  
Ela é mais poderosa e mais forte 

do que as nossas debilidades,  

mais eficaz do que a nossa fragilidade,  
mais penetrante do que as nossas resistências.  

Por isso, pedimos-Te 
que nos ilumines com a Tua Palavra,  

para a tomarmos a sério  
e nos abrirmos àquilo que ela nos revela,  

para confiarmos nela e a deixarmos atuar em nós,  

segundo a riqueza do seu poder! 
Ámen.  

 

TLin[formativo] 

CPM:  28 de Janeiro, 4, 11, 

18, 25 e 26 de Fevereiro, 

com início às 21h00, no 

salão paroquial de São 

Martinho de Sande). Inscrição:  

cpmguimaraes_2020@hotmail.com  

DOMINGO DA PALAVRA  

SAIR EM MISSÃO DE AMAR 

DIA ARCIPRESTAL DO CATEQUISTA: Dia 4 

de Fevereiro, das 14h00 às 17h00, na Es-

cola Secundária Francisco de Holanda 

Eucaristias 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 23 Cap  19h00 † Em Ação de Graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

QUARTA, 25 Cap  19h00 
† Aniv.— Maria Rosa de Freitas Araújo e marido Joaquim Gomes' 
† Aurora Mariana Fernandes e filha Josefa da Conceição Ferreira'  

QUINTA, 26 Cap  19h00 † António Pinheiro Ferreira e Família 

SEXTA, 27 Cap  19h00 
† Manuel Teixeira e Maria dos Anjos Araújo 
† Ação de Graças a São Judas Tadeu 
† José Abreu Vieira e Família  

SÁBADO, 28 Igr  18h00 
† Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro 
† José Leite Martins, Pais e Irmãos 
† Maria José Teixeira Ferreira e Rosa Teixeira Ferreira  

DOMINGO, 29 Igr   10h30 

† Em Ação de Graças pelos 52 anos da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal 

† Fundador, associados, colaboradores e amigos falecidos da JUNI 
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves 

 Sant 16h00 † Pelos benfeitores do Santuário Eucarístico e Mariano 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 

52.º Aniversário da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal 
A Comunidade Paroquial de Santa Marinha da Costa assinala no próximo Domingo, dia 29 de Ja-

neiro, o 52.º Aniversário da fundação da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal. 

PROGRAMA:  

 10h00, no Parque Desportivo, hastear da bandeira;  

 10h15, Cemitério , homenagem ao fundador, associados, colaboradores e amigos falecidos;  

 10h30, Igreja, Eucaristia de Acção de Graças;  

 12h15, Restaurante 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. 

Réplicas dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude na COSTA  
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 
Esta semana: — 14 ofertas no valor global de 305,00€. Obrigado pela partilha!... 

SEMANA de 23 a 29 de JANEIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

AVISOS 


