
 

 

A 
 tácita dos fariseus é velha: negar o que 

não se consegue acreditar. Procurar 

motivos para ridicularizar o que não se 

pode acreditar ou o que não interessa examinar. 

Para não mudar o estilo de vida, os hábitos, as 

crenças… Os saduceus não crêem na ressurrei-

ção e apresentam a Jesus um caso estra-

nho, e por isso mesmo ilógico. Por-

que não podem acreditar na res-

surreição inventam complica-

das dificuldades. 

A resposta de Jesus escla-

rece que a vida do além não 

é como a daqui. Não se pode 

ridicularizar o que se passa 

no além a pensar no que sa-

bemos que acontece aqui. Se 

calhar os saduceus estão a tocar 

algum muito profundo: sentimos 

desejo de nos perpetuarmos, de não 

morrer para sempre. Jesus anuncia que há uma 

maneira de não morrer, de prolongar a vida que é 

muito mais interessante que a biológica: a vida 

de Deus. Jesus não fala de “sobreviver”, mas de 

“ressurreição”. É outro grau de existência. Não dá 

explicações. Só explica que a vida com Deus não 

se rege por normas biológicas. A ressurreição é 

participação no mistério de Deus que é um Deus 

de vivos, não de mortos. Porque é Deus de vivos 

podemos falar do “Deus de Abraão, do Deus de 

Isaac, do Deus de Jacob”. É Deus que dá a vida 

a Abraão, a Isaac, a Jacob…Porque vivem em 

Deus, vivem. A morte não é a última coisa que 

pode acontecer a um crente. Sem Deus a morte 

é silêncio para sempre. Com Deus, a morte é 

participação na vida de Deus para sem-

pre… 

Ao ser humano incomoda-o o 

não conhecer mais do se 

passa no além. Gostaría-

mos de dominar aqui o 

mistério que há mais para 

lá e isso não nos é conce-

dido. 

MAS TEMOS ALGUMAS 

PISTAS: SENTIR-NOS FI-

LHOS DE DEUS NESTA VIDA É 

DESEJÁ-LO E ACEITÁ-LO TAM-

BÉM COMO PAI NO ALÉM. 

Calcular o Além com a lógica de cá leva-nos a 

ficar sem nada para lá. Porque é verdade que 

temos a experiência que os que partem deixam 

tudo, herdamo-lo e partimo-lo. Cada um leva o 

que amealhou no seu coração.  

NO FINAL NÃO CONTAM AS MÃOS,  

CONTA O CORAÇÃO. 

 

Pe.  Antunes   

  

    

 

Ano C  XXXII | TEMPO COMUM  06 | NOV 2022 n.º 656 

NO FINAL NÃO CONTAM AS MÃOS,  
CONTA O CORAÇÃO 

 

O 
 Dia de Finados, no dia 2 de Novem-

bro, é dedicado às orações por todos 

os fiéis falecidos. O Papa Paulo VI, na 

“Constituição das Indulgências”, de 1967, 

estabeleceu indulgências parciais e plenárias 

pelas almas do purgatório, e determinou a 

semana de 1 a 8 de novembro como a sema-

na das almas, em que podemos lucrar indul-

gências plenárias a elas mediante uma visita 

ao cemitério para rezar por elas, tendo-se 

confessado, comun-

gado e rezado pelo 

Papa (Pai Nosso, Ave 

Maria, Glória ao Pai). 

As almas, por elas 

mesmas não podem 

conseguir sua purifi-

cação; dependem de 

nossas orações, mis-

sas, esmolas, penitên-

cias, etc., por elas. 

Dia 2 de novembro, 

dia dos fiéis defuntos. 

Para a Igreja católica não se trata de um dia 

qualquer, mas de uma oportunidade de rezar-

mos pelos entes queridos que buscam a ple-

nitude da vida diante da face de Deus. Desde 

os primeiros séculos, os cristãos já visitavam 

os túmulos dos mártires para rezar por eles e 

por todos aqueles que um dia fizeram parte 

da comunidade primitiva. No século XIII, o dia 

dos fiéis defuntos passou a ser celebrado em 

2 de novembro, já que no dia 1 de novembro 

era comemorada a solenidade de todos os 

santos. 

NOVEMBRO:  

MÊS DS ALMAS DO PURGATÓRIO 

A Igreja sempre celebra aquilo que provém 

de uma tradição, daquilo que é fruto de uma 

experiência de fé no seio da comunidade 

cristã. A comemoração de todos os fiéis 

falecidos evidencia a única Igreja de Cristo 

como: peregrina, purgativa e triunfante que 

celebra o mistério pascal. A esperança que 

deve brotar no coração dos cristãos, os 

quais são convidados a não parar na morte, 

mas vê-la na perspetiva da ressurreição de 

Cristo. 

O purgatório transforma na figura sem man-

cha, ou seja, no verdadeiro recipiente da 

eterna alegria. No purgatório a alegria do 

encontro com Deus que acontecerá, supera 

a dor e o sofrimento. Só não acredita no 

purgatório quem duvida da misericórdia de 

Deus. O verdadeiro significado do dia de 

finados só pode ser encontrado no amor de 

Deus. 



 

 

TLin[formativo] 

AÇÃO DE FORMAÇÃO: «CONSERVAÇÃO 

PREVENTIVA DE BENS CULTURAIS DA 

IGREJA» | 12 de Novembro, entre as 9h00 e 

as 13h00, no Auditório Vita, 

em Braga.  

Participação gratuita, medi-

ante inscrição obrigatória: 

CONGRESSO INTERNACIONAL: acerca da 

Problemática dos Seminários Católicos.  

‘ERGUENDO OS OLHOS E VENDO’, de 16 a 

19 de novembro, no Espaço Vita.  

Poderá inscrever-se através do link:   

1. Que eu sinta que aqueles que já não 
estão aqui não deixaram de estar con-
nosco. 

2. Que eu compreenda que a minha exis-
tência é frágil e finita e que a morte é 
natural. 

3. Que eu não tema a morte e me esforce 
por viver verdadeiramente antes de 
morrer. 

4. Que eu entenda que aqueles que já 
morreram apenas partiram antes de 
mim. 

5. Que eu acredite que a morte tem senti-
do e que é a ponte para a verdadeira 
vida. 

6. Que eu pense mais na morte, para viver a vida com mais dignidade e entusiasmo.  

7. Que aqueles que já partiram deixem aqui um pouco de si e levem um pouco de 
nós. 

8. Que eu tenha esperança e coragem, apesar da tristeza e saudade dos que parti-
ram. 

9. Que eu sinta que, assim como Cristo ressuscitou, todos teremos a vida eterna 
n'Ele. 

10. Que aqueles que já partiram estejam em paz em Deus e lhe peçam por todos 
nós. 

Eucaristias 

 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 08 Cap 19h00 † Em honra de São Roque e pelos benfeitores da sua Capela’ 

QUARTA, 09 Cap 19h00 † Em Acção de Graças a São José’ 

SEXTA, 11 Cap 19h00 † Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 

SÁBADO, 12 Igre 18h00 

† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro    † Miguel de Jesus Freitas 
† João de Araújo e Laura Ribeiro'                                † Manuel Pereira Baptista 
† José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Ferreira, Maria Emília Teixeira  
   e Maria Rosa Teixeira   † Carlos Lopes Varela e Georgina  Fernandes Lopes’                                            
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes, António Lopes  
   e Abel Lopes'                     † Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro' 
† Basílio Duarte (Pai de Maria de Lurdes Dantas)'      † Francisco Assis Pereira Dantas'  

DOMINGO, 13 Igre 10h00 

† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e Joaquim  
   de Melo Oliveira Guimarães                     † Maria da Conceição Melo Martins 
† Armando José Castro Leite e Avós                † Luís da Cunha Ferreira e Pais 
† Aniv.— António Ribeiro, Ana de Jesus Pinto Chagas e Eva de Jesus Ribeiro  

 Sant 16h00 † Aniv.— Joaquim Leitão de Sousa’ 

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 

ESCUTEIROS da PARÓQUIA 

em ACÇÃO 

SOLIDARIEDADE com o NATAL no horizonte 

À semelhança dos anos anteriores, os Escuteiros da Paróquia de Santa Marinha da Costa 
levam a efeito uma “Acção Solidária” em favor de famílias da Freguesia que possam estar a 

passar mais dificuldades, essencialmente no que diz respeito a alimentação, convidando à 

solidariedade de toda a Comunidade Paroquial.   

Podem fazer chegar a vossa partilha através dos Escuteiros Agrupamento 199 do CNE e 
Núcleo de Santa Marinha da Fraternidade Nuno Álvares, ou entregando na Igreja ou Capela de 

São Roque no final das Eucaristias, ou ainda no BAR do Parque Desportivo da JUNI. 

MAGUSTO 

Sábado — dia 12 de Novembro — a partir das 19h30 — Escola de São Roque 

REUNIÃO de PAIS do AGRUPAMENTO 199 

Sábado — dia 19 de Novembro — fim da Eucaristia das 18h00 

SEMANA de 07 0 13 de Novembro de 2022 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


