
 

 

A 
 alegria da experiência do encontro com 

a pessoa do Ressuscitado move os pri-

meiros discípulos de Jesus à urgência na 

partilha da fé, que os anima, imprimindo no de-

senvolvimento da Igreja desde os seus começos 

aquele dinamismo, que ao longo dos séculos se 

vai refletindo no interior das culturas 

espalhadas pelos diversos 

continentes.  

No Verbo de Deus, 

enviado ao seio da 

humanidade, nos é 

revelado o fenóme-

no do amor, que 

promove entre os 

homens o amor 

fraterno, reflexo da 

plenitude, a que desde 

o seio da Santíssima 

Trindade o Espírito Santo 

nos atrai, movendo-nos à 

inserção na relação filial de Jesus 

Cristo, a que o Pai desde o Batismo nos chama.    

O 
 Evangelho deste Domingo na decisão 

de Pedro: “VOU PESCAR”, que move 

seus companheiros a segui-lo, oferece-

nos uma imagem da atitude, pela qual podere-

mos atrair outros ao encontro com Jesus, que 

não se cansa de desafiar a que nos despertemos 

uns aos outros para a consciência do amor, que 

Ele, desde do cimo do Calvário, na cruz oferece a 

todos os homens. (cf. Jo 15, 13)  

A Festa da Páscoa convida-nos ao cultivo do 

amor fraterno entre os primeiros cristãos, que 

causava tal impressão nos pagãos, que espanta-

dos exclamavam: “Vede como eles se 

amam!”, como Tertuliano no-lo refere.  

O 
 amor, pelo qual olha-

mos uns pelos outros, 

é a alma do caminho 

sinodal, a que nesta hora o 

Papa Francisco nos desafia, 

a fim de entre nós surgirem 

gestos, que possam mover 

muitos a exclamar como nos 

primórdios da Igreja: “Vede 

como eles se amam”!   

Urge que demos as mãos para 

resolutamente opormos à epidemia 

do ”DESINTERESSE”, que teima contagiar 

a humanidade, o antídoto do cultivo de um genuí-

no amor fraterno capaz de derreter o gelo mortí-

fero da relação entre os homens, que Deus não 

desiste de convocar, para que sejam “TODOS 

IRMÃOS”, cuidando cada um do seu irmão, co-

mo o Papa Francisco não se cansa de acentuar.  

 

Pe. M. Ribeiro Alves       
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O ENCONTRO COM O  
RESSUSCITADO 

A 
 palavra “Mãe” é das mais pequenas 

que existem no dicionário, mas tem 

um significado infinito. Ser mãe não 

é apenas carregar uma vida no ventre duran-

te nove meses, mas continuar a transportá-la 

no seu coração para sempre. A mãe dá à luz 

os seus filhos, mas continua a iluminar as 

suas existências por toda a eternidade. O 

amor de mãe é um laço que não se rompe ao 

cortar o cordão umbilical e não se limita a 

colocar um filho no mundo, mas ensina-o 

sobretudo a enfrentá-lo e não ter medo dele. 

U 
ma mãe deixa-se tocar pela mão de 

Deus e acolhe o dom da criação, da 

doação e do amor incondicional. 

Como Deus tem muito trabalho, fez as mães 

para O ajudar. As mães são uma ponte entre 

o céu e a terra e ser mãe é a mais bela e sub-

lime tarefa que Deus confiou ao ser humano 

e até Ele quis ter uma. Deus é Pai, mas tam-

bém é Mãe… Jesus na cruz não quis deixar-

nos sozinhos e deu-nos a sua própria mãe 

para que fosse nossa também. 

Simplesmente mãe... 

O 
 amor da mãe é a mais elevada for-

ma de bondade. É o único amor sin-

cero, puro e verdadeiro e que dura a 

vida toda. Neste mundo onde tudo parece 

incerto e perigoso, só o amor da mãe é ab-

soluto e incondicional. O amor da mãe ven-

ce os preconceitos, supera os limites e en-

frenta todos os desafios do mundo. Nada 

nem ninguém tem tanto poder e influência 

como as mães. O amor da mãe é a energia 

que prepara um ser humano normal para 

fazer coisas extraordinárias. É o amor da 

mãe que nos molda e quando não 

o consegue fazer, aceita-nos como 

somos. 

A 
s mães sacrificam os seus 

sonhos para que os filhos 

possam realizar os seus. 

As mães são a prova de que nem 

todas as heroínas usam capas, 

nem todas as rainhas possuem 

coroas, nem todas as enfermeiras 

têm diplomas e nem todos os an-

jos possuem asas. O amor de uma mãe para 

com seus filhos não tem limites. 

Quem tem mãe possui um tesouro de valor 

incalculável e quando ela parte é um grande 

pedaço de nós mesmos que vai embora 

também. Mas, uma mãe nunca morre no 

coração dos seus filhos. A vida não vem 

com um manual de instruções, mas vem 

com uma mãe. A verdade é que as mães 

nos ensinam tudo e só não conseguem en-

sinar-nos a viver sem elas. 

 
Paulo Costa  

Professor de Educação Moral e Religiosa 



 

 

FAMÍLIA  
Dando continuidade ao processo quaresmal 

de aproximação da cruz, onde cada ponto 

significava um motivo para rezar por várias 

causas e situações, agora no Tempo Pascal 

assumimos uma atitude de louvor e gratidão 

por todas as graças que a Cruz do Ressuscita-

do nos concedeu. Assumimos ainda uma ati-

tude missionaria, dentro e fora da família, na 

sociedade e na Igreja. 

A missão em ponto de entrega aos outros, 

tomando parte na construção de uma nova 

civilização, a civilização do amor, da justiça e 

da paz. 

Para o efeito, sugerimos que se faça um ca-

lendário para o Tempo Pascal, de modo a 

ajudar cada família a acompanhar a passa-

gem dos dias, dos Domingos e das festas. 
 

DESCARREGUE O CALENDÁRIO E AS 
PROPOSTAS/DESAFIOS AQUI 

 

 

 

CATEQUESE 
 

Procurar explorar as diversas formas que po-

demos tomar para responder ao amor que 

somos chamados a dar ao nosso Deus. 
 

JOVENS / ESCOLA  

 

Escutar um testemunho vocacional através 

deste link:   

TLin[formativo] 
PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS AO SAMEIRO: integrada na celebração dos 40 anos da pre-

sença do Papa João Paulo II no Sameiro, este ano a realizar-se a 15 DE MAIO, com o seguinte 

programa: 14h00 ACOLHIMENTO (junto ao monumento de S. João Paulo II) - Peregrinação 

em Direção à Basílica e Cripta; 15h30 EUCARISTIA. As crianças são convidadas a trazerem 

um desenho sobre a família e com uma oração pela família (na mesma folha), que terá um lugar 

próprio na Eucaristia para a sua apresentação/entrega. 

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

    «Bem sabiam  

                  que era o Senhor»  

(Jo 21, 1-19) 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 02 Cap  18h30     † Em Ação de Graças a São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 

TERÇA, 03 Cap  18h30     † Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro 

QUARTA, 04 Igre 21h00     † Pelos paroquianos e pela PAZ na UCRÂNIA 

QUINTA, 05 Cap  18h30     † Em Ação de Graças a São José’ 

SEXTA, 06 Cap  18h30     Rosário e CELEBRAÇÃO da PALAVRA 

SÁBADO, 07 Igre  18h00 

† Aniv.— José de Faria                              † António Pinheiro Ferreira e Família 
† Adelaide Peixoto Abreu e Manuel da Rocha 
† Aniv.— José Aldo Teixeira Bastos, Albino Pereira Leite,  
                Maria Eugénia Teixeira e Torcato Sampaio  

DOMINGO, 08 Igre 10h00     

† 7.º DIA — José Leite Martins’                    † Ação de Graças nos 25 ANOS do 
             CENTRO SOCIAL PAROQUIAL de SANTA MARINHA da COSTA 
† Padre Adelino Martins da Silva e Maria da Conceição Fernandes Maciel’ 
† 2.º Aniv.— José Ribeiro                † Maria Nogueira, José Ferreira e Família'   
† Ana Fernandes                                † Aniv.— Avelino de Freitas, Pais e Sogros 
† Armando José Castro Leite e Avós       † Maria da Conceição Melo Martins 
† Maria Madalena Miradouro Pimenta e Laurentino Oliveira 

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

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 02 a 08 de Maio de 2022 

Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa 
O nosso Centro Social celebra, a 9 de Maio, 25 anos da sua fundação como 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), tendo a fun-cionar a 
valência de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Para assinalar a data o Centro convida a população a assistir à Mesa Redon-
da Envelhecimento com dignidade. Perspetivas, atualidade e que futuro?, 
com entrada livre, a ter lugar no Salão Nobre da Pousada de Santa Marinha 

da Costa, Quinta-feira, dia 5, às 21h00. Apareça!... 

Na Eucaristia das 10h00 do próximo Domingo, damos Graças e fazemos memória do Fundador, 
Padre Adelino Fernandes Martins da Silva... 

Agrupamento 199 do Corpo Nacional de Escutas... 
No próximo sábado, dia 7 de Maio, o Agrupamento do CNE da nossa Comunidade promove venda 
de Pizzas, entre as 18h00 e as 20h30, junto à Igreja, para angariar fundos para a participação dos 
Caminheiros no Acampamento Nacional do próximo verão. Colabore!....  

Mês de Maio — Mês de MARIA... 
Os horários e locais das celebrações do Mês de Maria serão anunciados de semana a semana. Nos 
dias em que se realizar na Capela de São Roque será às 18h30, quando for na Igreja será às 21h00. 
Será sempre rezado o terço seguindo-se Eucaristia ou Celebração da Palavra. Ao fim de semana o 
terço é rezado meia hora antes da celebração da Eucaristia. 

No Santuário da Penha será rezado o Terço, de segunda a sábado às 15h00.  

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


