
 

 

A 
 liturgia deste Domingo convida-nos a 

olhar para a parábola do Filho Pródigo. 

Por meio deste Evangelho somos desafi-

ados a olhar para nós mesmos e a reconhecer 

com simplicidade a nossa própria verdade. 

De facto, quantas vezes ao olharmos para este 

Evangelho não nos sentimos como aquele FI-

LHO MAIS NOVO? Um 

filho rebelde que foge 

do Pai. Um filho que 

prefere viver a vida à 

sua maneira, segundo 

as suas lógicas e prin-

cípio, segundo as suas 

paixões e sentimentos, 

sem se preocupar com 

as consequências, sem 

ter em conta o quanto 

as suas palavras e 

ações podem ferir o 

outro. 

E quantas vezes ao olharmos para este Evange-

lho não nos sentimos como aquele FILHO MAIS 

VELHO? Um filho que guarda rancor, invejas e 

ciúmes. Um filho que finge estar bem com tudo, 

mas na realidade não está, porque está corroído 

pelo ressentimento e pelos julgamentos que faz. 

Contudo, a história ficaria incompleta se apenas 

nos levasse a reconhecer as culpas. Ao mesmo 

tempo que esta Palavra é lugar de denúncia do 

nosso pecado, é também anúncio da esperança 

da salvação, do perdão e da reconciliação: quer 

sejamos como o filho mais novo, quer sejamos 

como o mais velho, sabemos que seremos sem-

pre acolhidos e amados pelo Pai. 

É neste dinamismo tecido entre a denúncia do 

nosso pecado e o anúncio da salvação que se 

manifesta a riqueza desta Palavra: SE ELA NÃO 

NOS MOSTRASSE A 

VERDADE DE NÓS, VI-

VERÍAMOS NA MENTI-

RA; SE NÃO NOS 

ANUNCIASSE A SAL-

VAÇÃO, VIVERÍAMOS 

SEM ESPERANÇA, PRI-

SIONEIROS DAS NOS-

SAS CULPAS.  

Contudo, mais do que 

nos mostrar aquilo que 

somos, esta parábola 

mostra-nos aquilo que somos chamados a ser – 

o Pai. Na figura do Pai é-nos oferecido um espe-

lho que nos revela os desígnios que Deus guarda 

sobre cada um de nós. 

Neste DOMINGO DA ALEGRIA, alegremo-nos, 

porque o Senhor nos faz conhecer a verdade de 

nós mesmos. Alegremo-nos, porque Deus está 

sempre disposto a perdoar-nos. Alegremo-nos e 

exultemos porque o Senhor tem sobre nós so-

nhos tão excelsos e elevados. 

Ir. Liliana Reis 

(Aliança de Santa Maria)  
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AQUILO QUE SOMOS CHAMADOS A SER 

1 Como é que a nossa comunidade ecle-
sial identifica os objetivos a prosse-

guir, a forma de os alcançar e os passos a 
dar?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

2 Como é exercida a autoridade ou a 
governação no seio da nossa Igreja 
local?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

3  Como pomos em prática o trabalho de 
equipa e a corresponsabilidade? Como 

e por quem são orientadas as avaliações?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
 

4  Como se tem promovido os ministé-
rios laicais e a responsabilidade dos 
leigos?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

5  Tivemos experiências frutuosas de 
sinodalidade a nível local? Como fun-

cionam os órgãos sinodais a nível da Igre-
ja local (Conselhos Pastorais nas paró-
quias e  Diocese, Conselho Presbiteral, 
etc.)? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

6  Como podemos promover uma abor-
dagem mais sinodal na nossa partici-

pação e liderança? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

SÍNODO 2020 + 2023 
 

SEGUNDO TEMA: PARTICIPAÇÃO 
Um chamamento ao envolvimento de todos os que pertencem ao Povo de Deus – leigos, consagrados e 

ministros ordenados – para se empenharem no exercício de uma escuta profunda e respeitosa uns dos out-

ros. Esta escuta cria espaço para ouvirmos juntos, o Espírito Santo, e guia as nossas aspirações para a Igreja 

do Terceiro Milénio. “A participação fundamenta-se no facto de todos os fiéis estarem capacitados e serem 

chamados a colocar ao serviço uns dos outros os dons que cada um recebeu do Espírito Santo. Na Igreja 

sinodal, toda a comunidade, na livre e rica diversidade dos seus membros, é convocada para rezar, escutar, 

analisar, dialogar, discernir e aconselhar na hora de tomar as decisões pastorais mais de acordo com a von-

tade de Deus”. É preciso esforçar-se genuinamente por assegurar a inclusão das pessoas marginalizadas ou 

que se sentem excluídas. 
 

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



 

 

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 Qua-

resma”. Podem ainda concreti-

zar a dinâmica do Calendário 

Quaresmal Familiar em Cruz, que 

pode aceder a partir deste link:  
 

 

Domingo | Oração: pelas minorias étnicas. 
 

Segunda-feira | Oração: por aqueles que não  

gostam de nós. 

Terça-feira | Oração: pelos desempregados.. 
 

Quarta-feira | Oração:  pelos voluntários. 
 

Quinta-feira | Oração: pelas vítimas das  

catástrofes naturais. 

Sexta-feira | Oração: por quem perdeu  

entes queridos. 

Sábado | Oração:  por quem perdeu a  

vontade de viver. 

CATEQUESE  
Cuidar das relações entre o grupo da cateque-

se, AGRADECENDO AOS COLEGAS PELO 
COMPANHEIRISMO. 

JOVENS  
Cuidar as nossas relações com as três pala-

vras mágicas: OBRIGADO, POR FAVOR E 
DESCULPA. 
 

ESCOLAS 
Cuidar as nossas relações na turma, UTILI-
ZANDO TODOS OS DIAS palavras mágicas: 

obrigado, por favor e desculpa. 

TLin[formativo] 

PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS: a Real Irmandade de Nossa Senhora da Consolação  

e Santos Passos convida os irmãos e público em geral, a participar e a incorporar-se nesta 

procissão, que decorrerá no dia 03 de Abril, pelas 17h00.  

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

«Filho, tu estás  

                    sempre comigo»  

(Lc 15, 1-3. 11-32) 

 
LITURGIA 

 

Eucaristias 

AVISOS 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 29 Cap  19h00     † Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmão e tios António Couto e Maria Ferreira 

QUARTA, 30 Cap  19h00     
† Em Ação de Graças a São José’ 
† António da Silva Ferreira, Pais, Sogros, Familiares e Almas do Purgatório' 

QUINTA, 31 Cap  19h00     † Em Ação de Graças a São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 

SEXTA, 01 Cap  19h00     † Em Honra do Sagrado Coração de Jesus’ 

SÁBADO, 02 Igre  18h00 † António Araújo Rocha e Josefa Maria Freitas'               † António Maria Dias  

DOMINGO, 03 Igre  10h00 

† Padre Adelino Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel  
† Aniv. - Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro 
† Ana Fernandes                          † Adelaide Peixoto Abreu e Manuel da Rocha 
† Maria Palmira Gomes Marques e Joaquim Rodrigues Macieira  

 Sant 16h00 † Irmãos e benfeitores da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’  

VIA SACRA Paroquial  
Às 21h00 do dia 8 de Abril, da Capela de São Roque até à  Igreja Paroquial, realizaremos a nossa VIA 

SACRA Paroquial, convidando a que todos participem. Em caso de as condições atmosféricas não permiti-
rem, a  VIS SACRA será realizada na Igreja Paroquial à mesma hora. 

Exposição “A PAIXÃO em GUIMARÃES”  
Este ano, a nossa Igreja Paroquial integra a Exposição “A Paixão em Guimarães” com três peças escul-

tóricas não expostas à veneração  mas que fazem parte do património paroquial. 
Do dia 29 de Março ao 16 de Abril, de terça da domingo, no horário das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 

17h00 pode visitar a nossa Igreja. 

VISITA PASCAL 
Estando prevista a realização da VISITA PASCAL, com a restrição mais saliente a ser não ser possível 

beijar a Cruz Pascal, estamos a organizar a constituição dos 11 Compassos Pascais que na manhã de 
Domingo de Páscoa percorrerão toda a Paróquia. Se está disponível para integrar um dos compassos não 
deixe de nos contatar.  

O CANTO nas Celebrações litúrgicas 
Os cânticos desempenham nas celebrações litúrgicas um papel essencial de beleza e louvor de Deus. 

Não são oportunidade de exibir talentos mas de os colocar ao serviço de Deus, ajudando a celebrar melhor 
a nossa Fé.  

Quantos se sintam capazes de dar o seu contributo através do canto e queiram servir a comunidade 
com a sua voz, ajudando as assembleias a melhor celebrar a louvar a Deus, devem comparecer na Igreja, 
terça feira, às 21h30, pqara prepararmos as celebrações dos próximos domingos e do TRÍDUO PASCAL. 

Consignação do IRS 
Como habitualmente, pode consignar ao Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa 0,5% do 

IRS a pagar ao Estado. Esta operação em nada o prejudica e pode ajudar o Centro Social da nossa Paró-
quia a realizar a sua missão. Para tal basta indicar o n.º de Contribuinte do Centro, 501 624 619, no local 
próprio, aquando do preenchimento da sua declaração de IRS. 

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 28 de Março a 03 de Abril de 2022 


