
 

 

A 
 Palavra de Deus neste IV Domingo da 

Quaresma oferece-nos uma mensagem 

de premente atualidade, ao desafiar-nos 

a um renovado cultivo da consciência do amor, 

que, em si, Deus é. Com efeito, presente em to-

das as criaturas, iluminando-as, é Deus quem dá 

sentido a tudo no quotidiano da vida dos ho-

mens. 

Ao longo da história da humanidade, inú-

meros têm sido os momentos, em 

que a ausência do amor condu-

ziu a experiências, não só 

ofensivas à dignidade da 

pessoa humana, mas che-

garam mesmo a quererem 

atingir o próprio Criador, 

negando-Lhe a existência. 

Eis a ousadia, a que tantas 

vezes o homem chegou, ao 

pretender expulsar Deus do 

lugar que Lhe pertence no 

seio do universo, esquecendo 

tudo quanto Ele não cessa de fazer 

por cada um de nós, ao criar-nos à Sua 

imagem e semelhança, e, mais ainda, ao enviar-

nos o Seu Filho unigénito a incarnar e a fazer-Se 

homem, para no cimo do Calvário, desde a Cruz 

nos dar a maior prova de amor (cf. Jo 15,13), 

revelando-nos definitivamente o rosto de Deus.  

Em Cristo Jesus Deus se nos revela o Pai cheio 

de ternura, em quem podemos confiar, de tal 

modo que nada d’Ele nos possa separar, como 

exclama S. Paulo: “Quem nos separará do amor 

com que Deus nos ama e que Ele nos revela no 

Seu Filho Jesus? Nada, nem a morte!” (cf. Rm 8, 

35-39). 

Este “tempo da Pandemia”, que se abateu sobre 

o Globo inteiro, afetando tanta gente, de todas 

as camadas sociais, ricos e pobres, não poderia 

ser por nós assumido como um “tempo de 

graça”, a despertar da sonolência 

esta nossa geração a viver sob 

efeito da anestesia inoculada 

pelo acelerado ritmo de vida 

agitada da era digital?        

Somos frágeis! Precisa-

mos uns dos outros! Nin-

guém se salva sozinho! 

Tudo expressões da situa-

ção do homem deste tem-

po, que em Cristo Jesus 

encontra o fundamento da 

Esperança, que o Verbo de Deus 

infunde no coração daqueles que, à 

semelhança de S. José, mesmo em sonhos, se 

deixam mover pelo Espírito, no discernimento 

dos apelos de Deus e, como Maria, no seguimen-

to de Jesus, fazem chegar a todos a Boa Nova: 

“Deus amou tanto o mundo …!” (Jo 3, 16).  

 

Pe. M. Ribeiro Alves      
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DEUS AMOU TANTO O MUNDO… 

C ento e cinquenta anos depois de S. Jo-

sé ter sido proclamado patrono da Igre-

ja universal, pelo Papa Pio IX, o Papa 

Francisco publica uma carta apostólica para 

nos convidar a contemplar S. José e a nos 

deixarmos inspirar por ele, e propõe para isso 

um “ano de S. José”, de 8 de dezembro de 

2020 e 8 de dezembro de 2021. 

Os Evangelhos, embora discre-

tos, fornecem-nos dados sufici-

entemente sólidos para 

percebermos a importân-

cia única que José teve na 

vida de Jesus: foi ele, na 

verdade, a figura pa-

terna que moldou e edu-

cou a personalidade do 

Filho de Deus, que lhe foi 

confiado a ele como seu 

próprio filho. 

A 
 Escritura diz-

nos que José 

teve quatro 

“sonhos”, quer dizer, 

quatro experiências 

fortes de Deus, em 

que José renuncia ao 

controlo da situação (como nos sonhos…), 

para deixar que a Palavra de Deus prevaleça. 

O primeiro desses sonhos é-nos descrito em 

Mateus 1, 18-25: Maria encontra-se grávida e 

ele, perplexo, decide repudiá-la em segredo. 

Mas Deus troca-lhe as voltas e mostra-lhe que 

o caminho deve ser outro… 

 

Com Coração de Pai  

A  Palavra de Deus apresenta-nos em 

José um itinerário de discernimento: 

diante de uma situação insólita, José 

segue o seu ajuizamento natural, avaliando 

a situação com os dados naturais que tem 

e deixando que seja o seu sentido de justiça 

e de bondade a comandar a decisão. Mas 

numa segunda etapa, Deus mostra-lhe 

que não basta um discerni-

mento natural: a Graça 

intervém e Deus propõe 

um caminho inesperado, 

desinstalador. E José faz 

esta passagem de um 

juízo natural para um juízo 

sobrenatural. Por fim, ele é 

coerente e passa à ação: 

assume Maria como 

esposa e Jesus como 

filho; e aí toda a 

sua vida muda. 

A 
 entrada de 

Deus na 

nossa vida 

é assim: leva-nos 

do mero bom 

senso a um 

sentido novo e divi-

no, tira-nos o chão da nossa zona de confor-

to e chama-nos a ir mais longe. E só isso 

nos fará crescer e, connosco, toda a huma-

nidade. 

 

Pe. Pedro Fernandes  
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ILUMINA A CARIDADE 

HISTÓRIA DO DIA  

Lê e medita João 3, 14-21.  

«Quem acredita n’Ele não é condenado» 

DICA  

Oração Universal 

Para que nunca esqueçamos, ao percorrer-

mos o caminho da vida, que o cuidado e o 

amor para com aqueles que mais sofrem físi-

ca e espiritualmente, neste tempo de pande-

mia, nos guiam para a Cruz, fonte plena do 

amor doado, oremos. 

 

LIVRO  

Ler a Exortação Apostólica do Papa Francisco 

Amoris Laetitia, a alegria do amor. 

 

 

 

 

IV DOMINGO  
DA QUARESMA   

TLin[formativo] 

PESQUISA DA APP  

Assistir o filme “Uma questão de fé” 

 

 

 

 

TRUQUE DA APP  

Símbolo: abrir APP da Caridade e encontrar 

a serpente na cruz, que leva a uma opção ou 

escolha pelo bem, o sinal da cura, da liberta-

ção e da salvação, isto é, a Cruz. 

ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA: terá início 

a 19 de março de 2021, 5.º aniversário da 

Exortação Apostólica “Amoris 

Laetitia”, e terminará a 26 de 

junho de 2022.  Para mais infor-

mações e subsídios pode con-

sultar:  

REGRESSO DAS MISSAS COM ASSEMBLEIA:  

a partir do dia 15 de março mantendo-se a 

suspensão de procissões, incluindo o tradici-

onal “compasso” da Páscoa.  

Para mais informações consulte 

a nota da Conferência Episcopal 

Portuguesa, em:  

Quaresma 

Contactos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES                                    Tel. 253 412 475  

www.paroquiadacosta.pt             geral@paroquiadacosta.pt             www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

Eucaristias 

SEMANA de 15 a 21 de Março de 2021 

De segunda a quinta feira a Capela estará aberta a parti das 17h00 para Adoração do Santíssimo Sacra-

mento. Às 18h30 acompanhamos a recitação do Rosário a partir da Capelinha das Aparições de Fátima. 

Na sexta feira haverá Adoração do Santíssimo, na Igreja Paroquial, das 18h00 até à hora da Eucaristia. 

Irei, Senhor, em procissão de amor, beijar a tua Cruz.  

E quando eu olhar para Ti, para o teu rosto ferido e desfigurado, 

para as tuas muitas chagas a sangrar, dá-me a graça de aí ver bem o meu pecado.  

E quando Tu, Senhor, olhares para mim, com esse meigo olhar de serena compaixão, 

dá-me a graça de aí ver o teu perdão nunca poupado, e de sair com o coração transfigurado. 

 António Couto 

 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 

DIA LOC   HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 15  Cap   19h00     †  30.º DIA — Celeste de Castro                                    † 1.º Aniv.— José Lopes 

TERÇA, 16 Cap   19h00     
† Em honra de São Roque e pelos benfeitores da Capela’ 
† Maria dos Anjos Freitas, marido Francisco Araújo e Filhos' 

QUARTA, 17 Cap   19h00     
† Francisco Novais de Castro, Irmã, Pais e Sogros 
† Maria Emília e Luís Miguel Oliveira, filho Domingos e genro David' 

QUINTA, 18 Cap   19h00     
† 1.º Aniv.— Francisco Costa Ferreira, Miguel Ferreira,  
                      Joaquina da Costa, José Ferreira e Alberto Ferreira 

SEXTA, 19 Igr    19h30     

† Em honra de SÃO JOSÉ, ESPOSO da VIRGEM MARIA 
† Avelino de Freitas e Sidónio Magalhães            † Joaquim Leitão de Sousa 
† António Maria Dias           † Joaquim da Silva               † João Gonçalves 
† António Augusto Castro Silva          † José Fernandes          † José Martins 

SÁBADO, 20 San  16h00 † Em honra de Nossa Senhora da Penha, pedindo o fim da pandemia 

V DOMINGO 
da 

QUARESMA 
(Vespertinas) 

Igr   18h00 

† 30.º Dia — Aprígio Antenor Fernandes Sampaio'               † Aurora Ferreira' 
† Manuel Castro e Ana Mendes                                     † Deolinda Silva Garcia      
† Maria da Glória Machado da Cunha’    † Maria de Lurdes Gonçalves Teixeira' 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  

    Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida’ 

† Francisco Dias'           †  Miguel Novais Fernandes          † José de Andrade                           

DOMINGO, 21 
 

V DOMINGO 
da 

Igr   10h00 

† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Família 
† João António, Belém Teixeira e filhos Abílio, João e Maria Rosa Teixeira’ 
† José Ferreira e José Manuel Teixeira Ferreira’     † Augusto Teixeira de Freitas'                                

QUARESMA San  16h00 † Em honra de São  Sebastião,  
   pedindo por todos quantos ,na linha da frente, combatem a pandemia 


