
 

 

F 
RASES de Santos que nos levam a meditar 

e contemplar o mistério da paixão e morte 

de Jesus Cristo na liturgia deste Domingo 

de Ramos e da Paixão:  

As chagas de Jesus Cristo ferem os corações 

mais duros e aquecem as almas mais frias (São 

Boaventura). 

Para a pessoa unida a Cristo na cruz, nenhuma 

coisa é mais consoladora e gloriosa do que tra-

zer consigo os sinais de Jesus Crucificado (Santo 

Ambrósio). 

Se quereis progredir no amor de Deus, meditai 

todos os dias a Paixão do Senhor. Nada contri-

bui tanto para a santidade das pessoas como a 

Paixão de Cristo (São Boaventura). 

Vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da 

Paixão, do que o jejum a pão e água em cada 

semana (Santo Agostinho). 

Jesus, minha esperança e meu amor, para não 

me perderdes, quisestes perder a vida (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 

Não há árvore mais apropriada para produzir e 

conservar o amor de Deus do que a árvore da 

Cruz (Santo Inácio de Loiola). 

Olha aquela Cruz, aqueles sofrimentos, aquela 

morte cruel de Jesus por ti. Após tantas e tão 

grandes provas de amor não podes duvidar que 

ele te ama e te ama muito (São To-

más de Vilanova). 

Quem não se enamora 

de Deus, vendo 

Cristo morto na 

Cruz, não se abrasará 

jamais (São Francisco de 

Assis). 

Vós, Redentor, amastes o 

homem de tal modo que, 

quem considerar este amor, 

não pode deixar de vos amar. O 

Vosso amor faz violência aos 

corações (São João de Ávila). 

Tenha Jesus Cristo em seu 

coração e todas as cruzes 

do mundo parecerão rosas. 

(São Padre Pio) 

 

Pe. Henrique Ribeiro     
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A PAIXÃO DE CRISTO 

1 Como se identificam os objetivos a perse-
guir, o caminho para os alcançar e os pas-
sos a dar? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2 Como se exerce a autoridade no seio da 
nossa Igreja particular? Quais são as práti-

cas de trabalho em grupo e de corresponsabili-
dade?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

3  Como se promovem os ministérios laicais 
e a assunção de responsabilidade por parte 

dos Fiéis?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  

4  Como funcionam os organismos de sino-
dalidade a nível da Igreja particular? São 

uma experiência fecunda?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

SÍNODO 2020 + 2023 
 

TERCEIRO TEMA: MISSÃO 
 

VIII. AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO  
Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável.  

 

IX. DISCERNIR E DECIDIR  
Num estilo sinodal, decide-se por discernimento, com base num consenso que dimana 
da obediência comum ao Espírito.  

1  Com que procedimentos e com que 
métodos discernimos em conjunto e 

tomamos decisões? Como podem eles 
ser melhorados?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

2  Como promovemos a participação na 
tomada de decisões, no seio de co-

munidades hierarquicamente estrutura-
das?  

_________________________________________
_________________________________________ 

3  Como articulamos a fase consulticom 
a deliberativa, o processo do decision-

making com o momento do decision-
taking?  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

4  De que maneira e com que instru-
mentos promovemos a transparência 

e a accountability? 

_________________________________________
_________________________________________ 



 

 

FAMÍLIA  
Em casa de cada família, propomos que se 

crie um espaço de oração, onde se pode repli-

car o cenário que é encontrado na Igreja paro-

quial.  

Podemos também colocar a Bíblia e uma vela, 

para acender no momento da oração pessoal 

e/ou familiar. Propomos a elaboração do cu-

bo, com os “pontos de esforço”. Podem usar 

também o livro “Rezar na Quares-

ma”. Podem ainda concretizar a 

dinâmica do Calendário Quares-

mal Familiar em Cruz, que pode 

aceder a partir deste link:  
 

Domingo | Oração: pelas famílias desestruturadas. 
 

Segunda-feira | Oração:  pelas vítimas de violência 

doméstica. 
 

Terça-feira | Oração: pelos legisladores do país. 
 

Quarta-feira | Oração:  pelos terroristas. 
 

Quinta-feira | Oração: pelos Sacerdotes. 
 

Sexta-feira | Oração: por quem morre violentamente. 
 

Sábado | Oração:  pelos que não têm voz. 

CATEQUESE  
ABORDAR A CRUCIFICAÇÃO de Jesus na 

sessão da catequese, procurando explorar as 

opiniões dos catequisandos sobre a decisão 

do povo em matar Jesus. 

JOVENS  
Definir um GESTO que demonstre o meu 

amor por alguém que está próximo. 
 

ESCOLAS 
Definir um GESTO que demonstre o meu amor 

por alguém que está próximo. 

TLin[formativo] 

PROCISSÃO DAS ENDOENÇAS (casinhas do 

Senhor): 5ª feira santa, dia 14/4, às 21:30: 

saindo da igreja da misericórdia passando 

pelas 7 igrejas. PARTICIPEMOS! 

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

«Pai, em tuas mãos  

       entrego o meu espírito»  

(Lc 22, 14 – 23, 56) 

PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR: a 

Real Irmandade de Nossa Senhora da Con-

solação  e Santos Passos convida os ir-

mãos e publico em geral, a participar e a 

incorporar nesta procissão, que decorrerá 

no dia 15 de Abril, pelas 22h00.  

 
LITURGIA 

 

Eucaristias 

AVISOS 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 11 Cap  19h00     † Celeste de Castro 

TERÇA, 12 Cap  19h00     
† Delfina Magalhães, Pais e Avós 
† Em Ação de Graças a São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 

QUARTA, 13 Cap  19h00     
† Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Em Ação de Graças a São José’ 

QUINTA, 14 Igre  19h00 
† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos' 
† Aniv.— Manuel Luís Novais  

SEXTA, 15 Igre  14h50 Celebração da PAIXÂO 

SÁBADO, 16 Igre  21h00 

† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida 
† José Barbosa e Maria Margarida'               † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros'          † Aurora Ferreira' 

 Cap  07h30 
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† José Ferreira, Maria Nogueira e Família'  

DOMINGO, 17 Sant 16h00 †  

 
Igre  18h00 

† Maria Emília, Luís Miguel Oliveira, Domingos Oliveira,  
   David da Silva e Fernando Martins Oliveira' 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos 

Celebrações da SEMANA SANTA e PÁSCOA 
QUINTA FEIRA SANTA — Missa Vespertina da CEIA do SENHOR —19h00 — IGREJA PAROQUIAL 

SEXTA FEIRA SANTA — Celebração da PAIXÃO — 14h50 — IGREJA PAROQUIAL 

SÁBADO de ALELUIA — Solene VIGÍLIA PASCAL — 21h00 — IGREJA PAROQUIAL 

DOMINGO de PÀSCOA — EUCARISTIAS da RESSURREIÇÃO 

    07h30 — CAPELA de SÂO ROQUE 

    16h00 — SANTUÁRIO da PENHA 
    18h00 — IGREJA PAROQUIAL 

VISITA PASCAL 

Na manhã de DOMINGO, entre as 8h30 e as 09h30, aa Igreja Paroquial, Capela de São Roque 

e Santuário da Penha, sairão os Compassos Pascais a anunciar a BOA NOVA da RESSURREI-

ÇÃO de JESUS, desejando a todos uma  

Feliz Páscoa, de Luz e de Paz! 

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 

SEMANA de 11 a 17 de Abril de 2022 


