Jornada Mundial da Juventude
Os símbolos da JMJ
A CRUZ PEREGRINA
Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi
confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo
de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada
por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita
em madeira, iniciou uma peregrinação que já a
levou aos cinco continentes e a quase 90 países.
Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de
fé.
Foi transportada a pé, de barco e até por meios
pouco comuns como trenós, gruas ou tratores.
Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, prisões, escolas, universidades,
hospitais, monumentos e centros comerciais. No
percurso enfrentou muitos obstáculos: desde
greves aéreas a dificuldades de transporte, como a
impossibilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões disponíveis.
Tem-se afirmado como um sinal de esperança em
locais particularmente sensíveis. Em 1985, esteve
em Praga, na atual República Checa, na altura em
que a Europa estava dividida pela cortina de ferro,
e foi aí sinal de comunhão com o Papa. Pouco
depois do 11 de setembro de 2001, viajou até ao
Ground Zero, em Nova Iorque, onde ocorreram os
ataques terroristas que vitimaram quase 3000
pessoas. Passou também pelo Ruanda, em 2006,
depois de o país ter sido assolado pela guerra civil.
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OS CRITÉRIOS DO CRISTÃO…
O ÍCONE DE NOSSA SENHORA
SALUS POPULI ROMANI
Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a
companhia do ícone de Nossa Senhora Salus
Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o
Menino nos braços.
Este ícone foi introduzido ainda pelo Papa João
Paulo II como símbolo da presença de Maria
junto dos jovens. Com 1,20 metros de altura e 80
centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das
mais populares devoções marianas em Itália. É
antiga a tradição de o levar em procissão pelas
ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças
ou pôr fim a pestes.
O ícone original encontra-se na Basílica de Santa
Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa
Francisco que ali reza e deixa um ramo de flores,
antes e depois de cada viagem apostólica.

A

palavra de Deus desafia o cristão a deixar-se conduzir pelas exigências do
Evangelho. Frente a frente estão os critérios do mundo e os critérios de Deus. Os primeiros fundamentam-se na vaidade, os segundos na ressurreição de Cristo. Coelet,
isto é, aquele que reúne a assembleia e a
ensina, avalia os comportamentos humanos, centrados apenas no êxito, no sucesso,
na importância do dinheiro e do poder. Mas
tudo é apenas vaidade.
Ao contrário, Paulo, na Carta aos Colossenses, dá indicações precisas àqueles que se
querem deixar conduzir pela Ressurreição. Está
lançada a questão: seguir os critérios do mundo
ou os critérios de Deus quando se afirmam escolhas, se afirmam valores? A resposta aparece no
Evangelho com toda a clareza que Jesus coloca
em todas as suas orientações: ”guardai-vos de
toda a avareza“ (Lc 12,15).

No livro de Coelet aparece 25 vezes a expressão
“vaidade das vaidades, tudo é vaidade”. Muitos
israelitas deixam-se fascinar pela riqueza, pelos
novos costumes, pelos grandes negócios. Não é
este o caminho do crente. “Tudo é vaidade e
grande desgraça”.
O cristão tem de ter critérios diferentes ao longo
da sua vida.

P

aulo que acredita na Ressurreição e a
anuncia, convida os cristãos de Colossos
a viverem como ressuscitados, “buscando o que é do alto” (Cl 3,2). O texto da carta
tem três palavras essenciais para compreender a
vida do cristão centrada na pessoa de Cristo
ressuscitado: ”Aspirar às coisas do alto; afeiçoar-se
às coisas alto; manifestar as coisas do alto e não
amar o que é da terra.” (Cl 3,1-4). A consequência é
lógica: “Fazer morrer o que é terreno, não mentir
aos outros, despojar-se do homem velho, renovarse á imagem do Criador”. (Cl 3,5-9).
P. Antunes

Paróquia de Santa Marinha da Costa

Bênção da mesa

Sobre as esculturas de SANTA MARINHA
No passado domingo assinalamos, com Procissão e Eucaristia Festiva, o dia da nossa Padroeira
(18 de Julho). No final da Eucaristia escutámos o Mestre em Conservação e Restauro, Leonel Costa, que procedeu à intervenção nas duas esculturas de Santa Marinha, Património Classificado, à
guarda da Paróquia. São dele as seguintes palavras:
“Compete-nos não permitir que este património secular seja destruído, de modo a que possa
chegar às gerações futuras, para que também elas possam admirar e contemplar estes tesouros,
conhecendo a sua história e os seus detalhes”.
“Um aspeto curioso a referir quanto à imagem da Santa Marinha Padroeira é que apresenta duas
policromias (pinturas). Curioso também perceber que o entalhe e a forma como a escultura foi
concebida corresponde às características da escultura Maneirista, séc. XVII, com uma forma rígida e alongada. No entanto, a policromia que está visível corresponde ao estilo Barroco, séc. XVIII,
com uma decoração floreada e bastante colorida, rica em pormenores. Tudo isto levou-nos a
deduzir a existência de uma outra policromia por baixo da que nos é visível. Ao ser trabalhada,
verificamos que esta efetivamente existe e podemos observar alguns desses detalhes no seu
verso”.
Saibamos nós venerar, admirar e preservar a riqueza do património que nos está confiado, tendo
esperança que as entidades competentes cumpram a sua missão.
Um profundo obrigado a quantos nos confiam as suas ofertas para continuarmos os restauros!...

Senhor, de tudo e de todos:
Tu recordas-nos hoje e sempre
que a vida verdadeira não depende
da abundância dos nossos bens.
Abençoa esta nossa refeição,
liberta-nos da ânsia de possuir
e guarda-nos de toda a avareza,
para que os dons recebidos
por cada um,
se multipliquem ao serem partilhados
na alegria da mesa da nossa
Casa Comum.
Ámen.

Padre Carlos Sousa

SEMANA de 01 a 07 de AGOSTO
DIA
TERÇA, 02

LOC/HORA

Pelo tempo de férias
Dá-nos, Senhor,
depois de todas as fadigas
um tempo verdadeiro de paz.
Dá-nos,
depois de tantas palavras
o dom do silêncio
que purifica e recria.
Dá-nos,
a possibilidade de viver sem pressa,
deslumbrados com a surpresa
que os dias trazem pela mão.
Dá-nos
a capacidade de viver de olhos abertos,
de viver intensamente.
Dá-nos
a força de impedir que a dura necessidade
esmague em nós o desejo
e a espuma branca dos sonhos
se dissipe.
Faz-nos
peregrinos que no visível
escutam a melodia secreta
do invisível.

Eucaristias

INTENÇÕES

† 1.ºAniv.— Carlos Lopes Varela e familiares
Cap 19h00
† Pelas Almas do Purgatório

QUARTA, 03

Cap 19h00

† Em Acção de Graças a São Roque e pelos Benfeitores da Capela’
† Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro

SEXTA, 05

Cap 19h00

† Em Acção de Graças a São Judas Tadeu
† Francisco Martins, Maria da Conceição Vieira e João Vieira Martins

SÁBADO, 06

Igre 19h00

† 30.º DIA — Maria de Belém Oliveira Gonçalves'
† António Pinheiro Ferreira e Família
† António Maria Dias
† Adelaide Peixoto Abreu e Manuel da Rocha
† António Augusto Castro Silva, Amélia Martins e António Carvalho

DOMINGO, 07 Igre 10h00

† Emília Soares, Francisco da Costa e filho José Augusto Soares da Costa
† Ana Fernandes

Sant 17h00 † Irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha’
Contatos
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TLin[formativo]
PPEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL AO SANTUÁRIO DA PENHA:
Realizar-se-á no dia 11 de setembro com o tema:

“Com Maria, tornemo-nos habitação do Amor”.
A novena decorre na paróquia de Creixomil (de 5 a 9) com procissão de velas no dia
10/09 para a Colegiada da Oliveira. A eucaristia da peregrinação será às 11h00.

