SÍNODO 2021+2023
PAPA FRANCISCO CONVOCA-TE!
«Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão»
II. UMA IGREJA CONSTITUTIVAMENTE
SINODAL
(...)
O sentido do caminho ao qual todos somos
chamados consiste, antes de mais nada, em
descobrir o rosto e a forma de uma Igreja sinodal, em que «cada um tem algo a aprender.
Povo fiel, Colégio episcopal, Bispo de Roma:
cada um à escuta dos outros; e todos à escuta
do Espírito Santo, o “Espírito da verdade” (Jo

14, 17), para conhecer aquilo que Ele “diz às
Igrejas” (Ap 2, 7)».19 O Bispo de Roma, como
princípio e fundamento de unidade da Igreja,
pede que todos os Bispos e todas as Igrejas
particulares, nas quais e a partir das quais existe a Igreja católica una e única (cf. LG, n. 23),
entrem com confiança e coragem no caminho
da sinodalidade. Neste “caminhar juntos”, peçamos ao Espírito que nos leve a descobrir
como a comunhão, que compõe na unidade a
variedade dos dons, dos carismas e dos ministérios, tem em vista a missão: uma Igreja sinodal é uma Igreja “em saída”, uma Igreja missionária, «com as portas abertas» (EG, n. 46). Isto

inclui a chamada a aprofundar as relações com
as outras Igrejas e comunidades cristãs, com
as quais estamos unidos mediante o único
Batismo.
Além disso, a perspetiva de “caminhar juntos”
é ainda mais ampla e abrange toda a humanidade, da qual compartilhamos «as alegrias e
as esperanças, as tristezas e as angústias» (GS, n. 1). Uma Igreja sinodal é um sinal
profético sobretudo para uma comunidade de nações incapaz de
propor um projeto partilhado, através do qual perseguir o bem de
todos: praticar a sinodalidade é,
hoje para a Igreja, a maneira mais
evidente de ser «sacramento universal da salvação» (LG, n. 48),
«sinal e instrumento da íntima
união com Deus e da unidade de
todo o género humano» (LG, n. 1).

III. À ESCUTA DAS ESCRITURAS
16. O Espírito de Deus, que ilumina e vivifica
este “caminhar juntos” das Igrejas, é o mesmo
que atua na missão de Jesus, prometido aos
Apóstolos e às gerações de discípulos que
ouvirem a Palavra de Deus e que a puserem
em prática. Em conformidade com a promessa
do Senhor, o Espírito não se limita a confirmar a
continuidade do Evangelho de Jesus, mas iluminará as profundidades sempre novas da sua
Revelação e inspirará as decisões necessárias
para sustentar o caminho da Igreja (cf. Jo 14,
25-26; 15, 26-27; 16, 12-15).
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O SENHOR VIRÁ
PARA NOS ENVOLVER

A

liturgia do I Domingo do Advento convida
-nos a refletir sobre a vinda gloriosa do
Senhor, próxima e definitiva. Para nós
cristãos de hoje, será a segunda e última vinda
do Senhor, apesar de também ser um tempo de
fazermos memória
da vinda do Messias
que encarna no seio
de Maria, assumindo
a nossa humanidade.
O Advento é um tempo de espera e de
esperança. Um tempo de paragem e de
movimento interior.
Um tempo que nos
remete ao silêncio
para falar de coração
a coração. Um verdadeiro tempo de gestação
para contemplarmos as maravilhas de Deus a
operarem-se no hoje e no aqui da nossa história.
Nesta caminhada do advento saibamos deixar
germinar bem dentro de nós Aquele que quer
habitar no meio de nós e em nós. Cuidemos da
verdadeira semente do amor que nos leva a estar
atentos e vigilantes aos sinais e acontecimentos
de Deus na história, na nossa vida.

Não esqueçamos que neste tempo começam a
bater quatro corações mais intensamente: o de
Jesus, o de São José, o da Virgem Maria e o nosso coração, porque a libertação está próxima.
Acolhamos a semente , que é a Palavra de Deus,
o próprio Senhor
Jesus
Cristo
(Verbo), e façamo
-la germinar verdadeiramente,
dando mais atenção ao cuidado
do nosso coração
para
caminhe
irrepreensivelmente na Santidade, possível sempre pela Graça
operante de Deus, sempre que O invocamos na
nossa oração pessoal, comunitária e familiar.
BOA CAMINHADA NA CARIDADE VERDADEIRA,
EM CORAÇÃO PURO
E NO CUIDAR DOS IRMÃOS.
Pe. Henrique Ribeiro

Paróquia de Santa Marinha da Costa
Avisos

FESTA DO MENINO — PEDITÓRIOS — Os Escuteiros da nossa Paróquia vão realizar os habituais
peditórios para a Festa do Menino. O primeiro decorre na tarde do próximo sábado, dia 4 de Dezembro com o seguinte percurso: Ponte, Souto Escuro, Vilar, Cantonha, Terreiro, Tumbas, até à
sede da Junta de Freguesia. O segundo, no dia 11: Inicia no Montinho e termina no Pinheiro.

“10 MILHÕES DE ESTRELAS — um Gesto pela Paz” — Em colaboração com a CARITAS, já estão
disponíveis, por 2.00€ cada, a velas da campanha, para serem acesas na noite de Natal. “O seu
gesto conta!”.

“ACÇÃO SOLIDÁRIA” — Decorre até ao dia 18 de Dezembro, em favor de famílias da Freguesia
que possam estar a passar mais dificuldades, essencialmente no que diz respeito a alimentação.
Podem fazer chegar a vossa partilha através dos Escuteiros, ou entregando na Igreja ou Capela
de São Roque no final das Eucaristias, ou ainda no BAR do Parque Desportivo da JUNI.

CAMINHADA de ADVENTO/NATAL — Neste início do Tempo de ADVENTO, a Catequese Paroquial
promove, a construção da “ÁRVORE da BOA MENSAGEM”, iniciativa para a qual é convidada toda
a Comunidade e quem visita a nossa Igreja. Participe!...

“REZAR NO AVDENTO” — Estão disponíveis os livros para a acompanhar o caminho de Advento,

I DOMINGO DO ADVENTO
A água é fonte de vida.
Com ela tudo germina,
cresce e ganha vitalidade, como pequenos sinais da ação de Deus
na história das pessoas. Num caminho
de esperança, Deus vem trazer a paz, a segurança, a justiça, para fazer
germinar em nós a caridade.
Para isso, basta estarmos
atentos aos sinais de Deus,
em atitude perseverante de
oração.

“A vossa libertação está próxima”
ção, um cartaz, árvore de Natal, o presépio, coroa do advento).
Objetivo: Fazer perceber que em conjunto somos mais e melhores criadores germinadores.

| ESCOLA: Vaso da esperança - existir em
cada turma um vaso onde colocar frases inspiradoras capazes de fazer germinar a alegria.

| JOVENS: Vaso da esperança - Comunicação
da esperança: num grupo de WhatsApp ou
Facebook comunicar frases inspiradoras entre
os vários elementos do grupo.

pelo valor de 1.00€ que reverte para as despesas da Igreja.

IMACULADA CONCEIÇÃO — Início da Novena da Imaculada Conceição, terça-feira, dia 30.
Na Eucaristia das 10h00 do dia 8 de Dezembro, será assinalado o 25.º Aniversário do Núcleo de Santa Marinha da Costa da Fraternidade Nuno Álvares e acontecerão as promessas
do Agrupamento 199. Sendo esta uma celebração previsivelmente mãos demorada, celebraremos Eucaristia Vespertina, na Igreja Paroquial às 19h30 do dia 07, com um convite à
participação das crianças e adolescentes da Catequese e seus pais.

SEMANA de 29 de Novembro a 05 de Dezembro de 2021
DIA

LOC/HORA

Eucaristias

INTENÇÕES

DESAFIOS:
| FAMÍLIA: Que os pais contem aos seus
filhos como foi o anúncio da gravidez, como
decorreu esse período de gestação. Desenhar,
modelar em barro ou esculpir a Imagem de
Nossa Senhora grávida para a colocar no presépio. Fazer a árvore genealógica da família,
desde os bisavós.

.

TERÇA, 30 Cap 19h00 † Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e Tios João Ferreira e Artur Ferreira
QUARTA, 01 Cap 19h00 † Em Acção de Graças a São José’
QUINTA, 02 Cap 19h00 † Em Acção de Graças a São Roque e Benfeitores da Capela’
SEXTA, 03 Cap 19h00 † Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro
SÁBADO, 04 Igr

DOMINGO, 05 Igr

18h00

† 30.º DIA — António Pinheiro Ferreira'
† António de Araújo Rocha e Josefa Maria de Freitas'

10h00

† 30.º DIA — Albertina Carneiro da Silva Guimarães'
† Ana Fernandes
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Novais e
Joaquim de Melo Oliveira Guimarães
† Dulce Silva Carvalho Dantas
† Rosa Jesus Duarte (Mãe de Maria de Lurdes Dantas)'

San 16h00

† Irmãos e Benfeitores da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’
Contatos
Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES
Tel. 253 412 475
www.paroquiadacosta.pt
geral@paroquiadacosta.pt
www.facebook.com/ParoquiaDaCosta

| CATEQUESE: Proporcionar um momento
de colaboração coletiva na geração de algo
para a sala da catequese (um texto, uma can-

TLin[formativo]
ORAÇÃO TAIZÉ: a Equipa Arciprestal da Pastoral Juvenil convida todos os JOVENS a participar, no dia 04/12, pelas 20h30, na Igreja de
Selho, S. Lourenço. Sem necessidade de inscrição, apenas a presença!

JORNADAS DO ÓRGÃO HISTÓRICO DA OLIVEIRA: realizam-se nos dias 1 a 8 de dezembro a II Edição no âmbito da comemoração do
8º Aniversário do Restauro do
grande órgão histórico da Colegiada de Guimarães, com uma
variada oferta cultural e religiosa, que pode consultar aqui

