
 

 

S 
empre a Palavra de Deus nos coloca em 

modo  de conversão, uma vez que nos 

desinstala  do nosso comodismo e nos 

coloca em caminho de encontro com Deus e 

com os irmãos. 

Neste domingo, é Zaqueu que nos provoca a 

sairmos ao encontro de Jesus, não apenas para 

O vermos, mas para O conhecermos: “queria ver 

quem era Jesus”. Assim nós, não devemos con-

tentar-nos em  saber um conjunto de dados his-

tóricos da vida terrena de Jesus , mas temos de 

acolhê-l’O na nossa casa (vida), à nossa mesa 

(refeição/Eucaristia) para que a intimidade com 

Ele  em nós provoque gestos e atitudes concre-

tas de mudança/conversão aos valores que Ele 

connosco quer partilhar. Quando decidimos pro-

curá-l’O já Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso 

encontro e de nos dizer “devo, hoje, ficar em tua 

casa/na tua vida”. 

O 
utra nota de reflexão coloca-nos em 

relação com os irmãos, filhos todos do 

mesmo Pai que a todos acolhe, sem 

qualquer tipo de acepção, apenas olhando à 

rectidão do coração: “Zaqueu também é filho de 

Abraão”, e o Filho do Homem vem procurar o 

que está perdido. 

Ao aproximar-se o final do ano litúrgico, no 

início do mês de Novembro de cada ano, faze-

mos memória daqueles que nos precederam e 

nos transmitiram a Fé que professamos: a mul-

tidão dos santos que louvam a Deus no Céu, de 

um modo especial aqueles que não se encon-

tram nos altares nem nos livros hagiográficos.  

Rezamos também por quantos, terminada a 

peregrinação terrena, se purificam ainda das 

falhas humanas na esperança da participação 

do Reino de Deus. 

E se a verdadeira Fé nos guia 

e ilumina, não deixemos que 

nos atemorize a cultura do 

vazio e do sem sentido da 

vida que marca o nosso tem-

po, tentando iludir a realidade 

da morte com manifesta-

ções pagãs de ilusão, tentan-

do abafar a esperança crista 

da imortalidade e da vida 

eterna. 

Pe. Carlos Sousa  
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“HOJE, DEVO FICAR EM TUA CASA...” 

 

SENHOR JESUS, 

que um dia chamaste os primeiros discípulos 

e fizeste deles pescadores de homens: 

continua hoje a fazer ressoar 

nas comunidades, nas famílias e no coração dos jovens 

o teu sublime convite: “Vem e segue-Me!” 

Faz com que sejam muitos aqueles que respondem, 

com prontidão, ao Teu chamamento à vida sacerdotal 

e nunca se envergonhem de dar testemunho de Ti. 
 

SENHOR JESUS, 

rogamos-Te pelos nossos seminários  

e pelos seminaristas, 

que ali amadurecem a sua vocação: 

dá-lhes um coração generoso e forte 

e concede-lhes o ardente  

desejo de se entregarem  

ao serviço de Deus e dos homens. 

Ampara-os nos momentos  

de prova e cansaço 

e que nunca se envergonhem  

de dar testemunho de Ti! 
 

SENHOR JESUS, 

guia os educadores dos nossos seminários 

com os dons do Teu Espírito de sabedoria e de santidade, 

para que com a sua presença amiga 

sejam bons companheiros de viagem, 

mestres segundo o Teu Evangelho 

e nunca se envergonhem de dar testemunho de Ti! 
 

VIRGEM MARIA, 

rainha dos apóstolos e mãe dos sacerdotes, 

acompanha maternalmente os nossos seminaristas, 

para que correspondam, sem medo,  

à vocação que lhes foi doado por Jesus. 

Faz com que também eles possam pronunciar 

com alegria e confiança o seu “Eis-me aqui!”, 

 

“NÃO TE ENVERGONHES DE  

DAR TESTEMUNHO DE CRISTO”.  

2 TIM, 1-8 



 

 

TLin[formativo] 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁ-

RIOS: no próximo dia 04, pelas 

21h15, na Igreja de São Paulo, 

em Braga (Seminário Conciliar). 

Participemos com a nossa oração!  

“NÃO TE ENVERGONHES DE  

DAR TESTEMUNHO DE CRISTO”.  

                                           2 TIM, 1-8 

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:   

CANTICO INICIAL  
 
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Ámen.  

Breve  silêncio   
Salmo 27 
 

[Leitor 1] O Senhor é minha luz e salvação: a 
quem temerei? O Senhor é protetor da mi-
nha vida: de quem hei de ter medo? 
 
[Leitor 2] Uma coisa peço ao Senhor, por ela 
anseio: habitar na Casa do Senhor todos os 
dias da minha vida, para gozar da suavidade 
do Senhor e visitar o seu santuário. 
 
[Leitor 1] Ouvi, Senhor, a voz da minha súpli-
ca, tende compaixão de mim e atendei-me. 
A vossa face, Senhor, eu procuro: não es-
condais de mim o vosso rosto. 
 
[Leitor 2] Espero contemplar a bondade do 
Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, 
sê forte. Tem coragem e confia no Senhor. 
 
[Todos] Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo, Como era no princípio, a gora e sem-
pre. Ámen. 

Breve  silêncio 
  Leitura (Job 19, 1.23.27a) 
[Leitor] Job tomou a palavra e disse: “Quem 
dera que as minhas palavras fossem escri-
tas num livro, ou gravadas em bronze com 
estilete de ferro, ou esculpidas em pedra 
para sempre! Eu sei que o meu Redentor 
está vivo e no último dia Se levantará sobre 
a terra. Revestido da minha pele, estarei de 
pé; na minha carne verei a Deus. Eu próprio 
O verei, meus olhos O hão de contemplar”. 

Breve  silêncio 

Responsório 
 
[Refrão] Vinde, Senhor; vinde libertar-me! 
 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso 
Entre os esplendores da luz perpétua. 

Descansem em paz. Ámen.  
 
PAI - NOSSO  
 
Lucernário [acender uma vela e rezar]  
Senhor Jesus ressuscitado, junto à sepultu-
ra dos nossos familiares,  acendemos esta 
chama, símbolo do teu corpo glorioso e 
Vivo. Que o esplendor desta luz ilumine a 
nossa tristeza  e alumie o nosso caminho 
de esperança,  até sermos acolhidos por Ti,  
no teu Reino de Paz e Luz. Tu que vives e 
reinas pelos séculos dos séculos. Ámen. 
 
Bênção 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o 

mal e nos conduza à vida eterna. Ámen. 
 

CÂNTICO FINAL  

Eucaristias 

 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

 Sant 11h00 † Em Acção de Graças a TODOS os SANTOS 

 Mon 15h00 † Por todos os defuntos sepultados no Cemitério Municipal de Monchique’  

TERÇA, 01 

Igre 17h00 

† Jerónimo da Silva, Carolina de Lima, António Ribeiro Carvalho e Amélia Martins' 
† João Batista Oliveira, Albino Freitas e Emília Jesus Freitas 
† António Ribeiro e Carminda da Fonseca Lopes 
† Manuel Dias, Maria Engrácia e Filhos'          † Abel Gonçalves e Rosa Freitas 

QUARTA, 02 Cap 19h00 † Todos os Fiéis Defuntos da Paróquia e pelas intenções do Papa Francisco’ 

QUINTA, 03 Cap 19h00 
† Em Acção de Graças a São José’ 
† Evaristo de Oliveira, João de Freitas e Maria Rosa Ribeiro 

SEXTA, 04 Cap 19h00 
† Em honra de São Roque 
† António da Silva Ferreira e Família’ 

SÁBADO, 05 Igre 18h00 

† 1.º Aniv.— Francisco Gonçalves, e Maria de Belém Oliveira Gonçalves 
† 1.º Aniv.— António Pinheiro Ferreira e Família                † António Maria Dias 
† Adelaide Peixoto Abreu e Manuel da Rocha 
† António Augusto Castro Silva, Maria de Lima e José Martins  
† António Araújo Rocha e Josefa  Maria Freitas' 

DOMINGO, 06 Igre 10h00 † Ana Fernandes  

 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 

MISSÕES — Venda de Calendários 
Os ESCUTEIROS procedem à VENDA de CALENDÁRIOS das MISSÔES, pelos seguintes valo-

res: de parede: 1,30€; de mesa (Jovem): 2.30€. Que Deus recompense a colaboração! 

ACÇÃO SOLIDÁRIA dos ESCUTEIROS da nossa PARÓQUIA 
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, ou entregando na Igreja ou Capela de São Roque no final das Eucaristias, ou 
ainda no BAR do Parque Desportivo da JUNI. 

TODOS os SANTOS e FIÉIS DEFUNTOS — Celebrações  
No dia 01 de Novembro, DIA SANTO DE GUARDA, às 11h00, Eucaristia no Santuário da Pe-

nha; às 15h00, Eucaristia na Capela do Cemitério Municipal de Monchique seguida de Oração 

junto à cripta; às 16h30, Oração no Cemitério Paroquial da Costa, seguida de Eucaristia na 

Igreja Paroquial. Dia 02 de Novembro, Eucaristia às 19h00 na Capela de São Roque. 

SEMANA de 31 de Outubro  a 06 de Novembro de 2022 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


