
 

 

J 
esus Cristo, Rei do Universo. Este «título» 

de Jesus pode parecer relíquia de outros 

tempos. Será mesmo? Olhemos bem à 

nossa volta. Não estamos nós constantemente a 

coroar outros como senhores do Univer-

so?  

Na economia e na política, no desporto 

e na moda, na música e na gastrono-

mia, nas artes e no lazer, 

mesmo no seio da Igreja, 

estamos constantemente 

à procura de alguém que 

seja a autoridade indispu-

tada, digno de louvor e de 

glória. Esperamos perfeição 

de seres que, como cada um de nós, 

são falíveis. E coroamo-los com títulos 

e com likes!  

N 
estes momentos de entusias-

mo, há que voltar ao essencial 

da nossa fé: somos criados por 

amor, pelo amor e para amar. Muitas 

vezes, demasiadas vezes, ficamos aquém. Nem 

sequer somos «donos» de nós mesmos, quanto 

mais da realidade.  

Mas há uma autoridade que rege a Criação e 

isso reconhece-se em cada gesto gratuito que 

testemunhamos. Há uma bondade inscrita na 

realidade que vemos, tantas vezes negada, mas 

nunca durante muito tempo.  

E 
 essa autoridade, o verdadeiro Rei, 

em cada tropeço nosso, em cada 

desilusão por nós sofrida, faz cami-

nho connosco, sendo fiel à sua promessa: 

o Senhor vem! Ele que é o verdadeiro Rei, 

o único de quem tudo podemos esperar, 

com quem sempre podemos 

contar, a quem nos pode-

mos entregar.  

C 
risto-Rei não é 

título de outro-

ra, mas sim 

uma presença salvífi-

ca para a qual deve-

mos despertar! E que 

nos deve levar a refre-

ar os nossos ímpetos 

«coroadores» de ter-

ceiros como reis e 

senhores.  

Recordar que Cristo é Rei, que Jesus é mais do 

que necessidade espiritual, é uma exigência 

temporal do agora, dos nossos tempos e de 

todos os tempos. 

 

Pe.  Paulino Carvalho     
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O VERDADEIRO REI,  
EM CADA TROPEÇO NOSSO! 

Q ueridos jovens, é tempo de voltar a partir 
apressadamente para encontros concretos, 

para um real acolhimento de quem é diferente 
de nós, como acontece entre a jovem Maria e a 

idosa Isabel. Só assim superaremos as distân-
cias entre gerações, entre classes sociais, entre 

etnias, entre grupos e cate-
gorias de todo o género, e 

superaremos também as 
guerras. Os jovens são 

sempre a esperança duma 
nova unidade para a huma-

nidade fragmentada e divi-
dida. Mas somente se tive-

rem memória, apenas se 
escutarem os dramas e os 

sonhos dos idosos. Não é 
por acaso que a guerra 

tenha voltado à Europa no 
momento em que está a 

desaparecer a geração que 
a viveu no século passado. 

Há necessidade da aliança 
entre jovens e idosos, para 

não esquecer as lições da 
história, para superar as 

polarizações e os extremis-
mos deste tempo. 
 

TODOS JUNTOS EM LISBOA! 

M aria era uma jovem como muitos de vós. 

Era uma de nós. Assim escrevia acerca 
dela o bispo D. Tonino Bello: «Santa Maria, (…) 

bem sabemos que foste destinada a navegar no 
alto mar. Mas, se te constrangemos a navegar 

junto da costa, não é porque queremos reduzir-te 
aos níveis da nossa pequena navegação costeira. 

É porque, vendo-te tão perto das praias do nosso 
desânimo, possa apoderar-se de nós a consciên-

cia de sermos chamados, também nós, a aventu-
rar-nos, como Tu, nos oceanos da liberdade»  

Como recordei na primeira Mensagem desta 
trilogia, nos séculos XV e XVI, muitos jovens 

(incluindo tantos missionários) partiram de Por-
tugal rumo a mundos desconhecidos, inclusive 

«MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE» 
para partilhar a sua experiência de Jesus com 
outros povos e nações. E a esta terra, no início 

do século XX, Maria quis fazer uma visita espe-
cial, quando de Fátima lançou a todas as gera-

ções a mensagem forte e maravilhosa do amor 
de Deus que chama à conversão, à verdadeira 

liberdade. A cada um e 
cada uma de vós renovo o 

meu caloroso convite a 
participar na grande pere-

grinação intercontinental 
dos jovens que culminará 

na JMJ de Lisboa em 
agosto do próximo ano; e 

recordo-vos que, no pró-
ximo 20 de novembro, 

Solenidade de Cristo Rei, 
celebraremos a Jornada 

Mundial da Juventude 
nas Igrejas particulares 

espalhadas pelo mundo 
inteiro.  

SONHO, queridos jovens, 
que na JMJ possais ex-

perimentar novamente a 
alegria do encontro com 

Deus e com os irmãos e 
as irmãs. Depois dum prolongado período de 

distanciamento e separação, em Lisboa – com 
a ajuda de Deus – reencontraremos juntos a 

alegria do abraço fraterno entre os povos e 
entre as gerações, o abraço da reconciliação e 

da paz, o abraço duma nova fraternidade missi-
onária! Que o Espírito Santo acenda nos vossos 

corações o desejo de vos levantardes e a ale-
gria de caminhardes todos juntos, em estilo 

sinodal, abandonando falsas fronteiras. O tem-
po de nos levantarmos é agora. Levantemo-

nos apressadamente! E, como Maria, levemos 
Jesus dentro de nós, para O comunicar a to-

dos. Neste belíssimo momento da vossa vida, 
avançai, não adieis o que o Espírito pode reali-

zar em vós! De coração abençoo os vossos 
sonhos e os vossos passos. 

Mensagem do Papa Francisco para JMJ 2022  
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MISSA DE SUFRÁGIO PELOS SACERDOTES 

FALECIDOS – BASÍLICA DO TOURAL: no 

próximo dia 21/11, às 10h00. Todos esta-

mos convidados a rezar e participar.  

 
ASSEMBLEIA DIOCESANA: realiza-se no 

próximo dia 26 novembro, com o tema “Por 

uma Igreja sinodal e samaritana”. O evento 
acontecerá das 9h às 13h, no auditório da 

Universidade do Minho, em Guimarães. 

Nossa Senhora da Visitação, 

que partistes apressadamente para a montanha ao encontro 

de Isabel, 

fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos 

esperam 

para lhes levarmos o Evangelho vivo: 

Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! 

Iremos apressadamente, sem distração nem demora, 

antes com prontidão e alegria. 

Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e 

o bem-fazer é o melhor bem-estar. 

Nossa Senhora da Visitação, 

com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude 

será a celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós outrora. 

Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, 

convivência e ação de graças, 

procurando cada um o outro que sempre espera. 

Convosco continuaremos este caminho de encontro, 

para que o nosso mundo se reencontre também, 

na fraternidade, na justiça e na paz. 

Ajudai-nos, 

Nossa Senhora da Visitação, 

a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!   

A participação é presen-

cial e as inscrições deve-

rão ser feitas através do 

site sinodoembraga.pt 

ou através deste link:  

Eucaristias 

 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SÁBADO, 26 Igre 18h00 

† Albano Matos Gonçalves e Família 
† Gaspar Ribeiro Gonçalves e pais, Miguel Gonçalves e Ludovina Ribeiro 
† José Leite Martins, Pais e Irmãos               † Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro  
† Maria José Teixeira Ferreira, Francisco Meirão e Glória Mendes 

DOMINGO, 27 Igre 10h00 

† 30.º DIA — Ermelinda da Costa, e marido José Ribeiro' 
† Aniv.— Ana Maria Ribeiro e Afonso Henriques da Rocha 
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves 
† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas 
† José Fraga, João, Olívia e António Fraga 
† Ana Ribeiro e José de Freitas Castro                   † Adriano Machado Ribeiro'  
† João António, Belém Teixeira e Rosa Maria Azevedo Silva’ 
† Maria Rosa Teixeira, João António Teixeira e Abílio António Teixeira’ 
† José Ferreira, José Manuel Teixeira Ferreira e António Pinheiro Ferreira’  

 Sant 16h00 † Em Acção de Graças e pelos defuntos da família Novais’ 

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 

ACÇÃO de SOLIDARIEDADE  
dos ESCUTEIROS da PARÓQUIA 

com o NATAL no horizonte 

Os Escuteiros da Paróquia de Santa Marinha da Costa estão a realizar uma “Acção Solidária” 

em favor de famílias da Freguesia que possam estar a passar mais dificuldades, essencial-

mente 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. 

Ministros Extraordinários da COMUNHÃO 

No passado sábado, dia 12 de Novembro, foram apresentados à Comunidade Paroquial os 
Ministros Extraordinários de Comunhão, Susana Fernandes e João Paulo Pereira, nomeados 

pelo Arcebispo Primaz, Dom José Cordeiro, no dia 5 de Novembro. Exercerão este ministério 

juntamente com o senhor Luís Teixeira, seja aquando da celebração da Eucaristia, seja junto 

dos mais frágeis da nossa Comunidade. 
Quantos, impedidos de participar presencialmente na Eucaristia, desejem receber a Sagrada 

Comunhão devem entrar em contacto com o pároco para se combinar este ministério. 

Uma palavra de gratidão à dona Fátima António e ao senhor Clemente Martins ao termina-
rem o ministério que tão dedicadamente exerceram. 

SEMANA de 21 a 27 de Novembro de 2022 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


