
 

 

   

«LAETARE,IERUSALEM…». 
(Alegra-te Jerusalém…), cantam os cristãos no início 

da celebração da Eucaristia do IV Domingo da Quares-

ma, nova etapa na caminhada que a todos nos conduzi-

rá à celebração do Mistério Pascal: nascimento para a 

Fé dos que se preparam para receber o Batismo na 

Vigília Pascal e (re)nascimento na Fé de quantos nos 

propomos renovar os nossos compromissos 

batismais na celebração da Páscoa. 

A 
 longa narrativa evangé-

lica da cura do cego 

de nascença propõe

-nos a redescoberta de 

Jesus como luz do mundo 

e a sua ação curativa co-

mo a manifestação de que 

Ele tem o poder de realizar 

a “obra de Deus”.  

Os olhares sobre aquele cego 

de nascença são díspares, como 

díspares serão as reações à cura 

operada por Jesus. À atitude de associar 

a doença ao pecado, por parte dos discípulos, Jesus vê 

na doença daquele homem  a oportunidade de se mani-

festar o poder de Deus.  

O cego curado por Jesus faz o percurso de iniciação à 

Fé, em sucessivas etapas de aprofundamento do co-

nhecimento de Jesus. Faz discernimento. 
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 VER COM O CORAÇÃO  

A 
 Cirurgia Bariátrica é considerada o método mais eficaz no tratamento 

de obesidade mórbida. Mas a obesidade é muito mais do que excesso 
de peso sendo por isso importante uma abordagem multidimensional 

quando falamos do seu tratamento. 
 

1ª ETAPA: AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGIA 
Fazer uma avaliação pré-cirúrgica é fundamental, perceber essencialmente: 

1. Qual é a relação que a pessoa tem com a comida? O que lhe transmite? Tranquilidade? 

Conforto?  Ajuda a gerir estados de ansiedade e depressão? 
2. Como é o comportamento alimentar? A vontade de comer surge de forma compulsiva? 

Em alguma fase especifica do dia? Qual a rotina alimentar da família?  

3. Quais as motivações e expectativas da realização da cirurgia? Porque quer perder peso? O 

que espera depois da cirurgia? O que vai mudar? O que deseja que mude? 
4. Avaliar o estado emocional, humor, ansiedade, existência de comportamentos adultos.  

5. Só depois de uma avaliação pormenorizada é possível traçar um plano de intervenção 

adequado a cada pessoa e perceber se estão reunidas as condições físicas e emocionais 
para avançar para a cirurgia.   

 

2ª ETAPA: ACOMPANHAMENTO PÓS- CIRURGIA 

O 
 período pós-operatório é o que demanda mais atenção. Este é o momento em que o 

paciente está mais fragilizado, fisicamente e emocionalmente. É o começo de uma 

nova fase, desafiante, exigente, repleta de mudanças.  
Neste momento é comum surgir insegurança, ansiedade e dificuldades na adaptação à nova 

rotina alimentar, ao novo corpo e estilo de vida. Muitas pessoas após a cirurgia desenvolvem 

quadros depressivos associados à insatisfação com o seu corpo. A existência de excesso de 

pele após uma grande perda de peso inicial é um dos principais motivos. Algumas pessoas 
desenvolvem comportamentos de ingestão alimentar compulsiva que acabam por conduzir a 

um aumento de peso, sentimentos de frustração e tristeza.  

Conclui-se que a cirurgia bariátrica é uma intervenção delicada, com muitos detalhes e que se 
traduz numa grande mudança. Nem todas as pessoas estão prepa-

radas para realizar um procedimento com esta dimensão. 

Importa reforçar a avaliação pré-cirúrgica e observar se exis-
tem condições emocionais e psicológicas para avançar. Pos-

teriormente, é imprescindível que haja continuidade do acom-

panhamento médico e psicológico para que a pessoa desen-

volva estratégias eficazes e adaptativas para lidar e aceitar 
a mudança e para que os resultados permaneçam ao longo do 

tempo.  
 

Paula Sousa 
Psicóloga  

O 
s que presenciam a cura, seguros das suas 

certezas estão cegos à novidade realizada 

por Jesus. Os que conheciam o cego fazem 

perguntas mas não se questionam a si próprios sobre 

o que aconteceu. Os pais, por medo, limitam-se a 

constatar o facto. Os fariseus, seguros do seu saber 

autossuficiente, acusam Jesus e o próprio cego cura-

do de serem pecadores para que não os interpele 

aquele acontecimento tão extraordinário. 

Assim, o cego passa a ver, acredi-

tando em Jesus, e os que 

“iluminados” permanecem 

nas trevas. E nós, hoje? 

No caminho de discerni-

mento, aprendamos com 

Samuel a ver com o olhar de 

Deus (primeira leitura). Diz o 

nosso povo: as aparências 

iludem. É preciso ver com o 

coração (menos palavras, mais 

ação). 

Com São Paulo, aprendamos a procurar “o 

que mais agrada ao Senhor” e a viver como filhos da 

luz para produzir “o fruto da luz (que) é a bondade, a 

justiça e a verdade” (segunda leitura). 

No caminho quaresmal, avancemos “guiados pela 

esperança” pois nos conduz Aquele que nos fará 

repousar em prados verdejantes (Salmo 22). 

Pe. Carlos Sousa  

CIRURGIA BARIÁTRICA DA OBESIDADE:  

UMA SOLUÇÃO UNIVERSAL? 



 

 

TLin[formativo] 

CAMPANHA DE BENS ALIMENTARES PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS: TERESA GAMA 

BRANDÃO, em nome de duas Instituições de intervenção social, o LIONS CLUBE DE GUIMA-
RÃES E O ROTARY CLUBE DE GUIMARÃES, solicita a colaboração numa campanha de reco-

lha de alimentos não perecíveis ou dinheiro (que permita comprar bens alimentares que este-

jam a faltar nos cabazes – NIB PT50 0035 0363 0010 4099 3302 5). O DEPÓSITO DAS OFER-
TAS PODE SER FEITO NAS ESCOLAS: Francisco de Holanda; Martins Sarmento, Nuno Si-

mões, Colégio Nossa Senhora da Conceição. Contactos: 919453000 ou tgamabran-

dao@gmail.com. A CAMPANHA ESTÁ JÁ EM CURSO E TERMINA a 31 MARÇO 2023.  

  

“COMECEI A VER”  
 

FAMÍLIA | JOVENS | ESCOLAS  
Refletir sobre quem escolhemos ser no meio de todos: um 

crente ou um desconfiado? Como é que procuramos refor-

mular os preconceitos existentes sobre Deus e Jesus? 
 
  

CATEQUESE  
Proporcionar um encontro de catequese dinâmico para 

revisão do Credo e explorar os preconceitos existentes  

sobre Deus e Jesus.  

 

SAIR EM MISSÃO DE AMAR  
Imaginemos os lugares e as pessoas descritas no texto 

do Evangelho, proclamado neste Domingo. Procuremos 
refletir sobre quem escolhemos ser no meio de todos, um 

crente ou um desconfiado? Como é que procuramos refor-

mular os preconceitos existentes sobre Deus e Jesus? Eucaristias 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

TERÇA, 21 Cap  19h00 † Em Ação de Graças a São Roque  e benfeitores da capela’ 

QUARTA, 22 Cap  19h00 † Em Ação de Graças a São José          † Albano Matos Gonçalves e Família' 

QUINTA, 23 Cap  19h00 † José de Faria, João Oliveira, Maria de Belém Silva e João da Silva Oliveira’ 

SEXTA, 24 Cap  19h00 † Em Acção de Graças a São Judas Tadeu’                  † Maria Pereira Batista 

SÁBADO, 25 Igr  18h00 

† Rosa Oliveira e Manuel Ribeiro                       † Maria José Teixeira Ferreira                  
† José Leite Martins, Pais e Irmãos                        †  Familiares e Benfeitores’ 
† Maria Rosa de Freitas Araújo e marido Joaquim Gomes' 
† Aniv.— Emília Pinheiro, Manuel Ferreira e Família'  
† Maria da Glória Machado da Cunha e família'  

DOMINGO, 26 Igr   10h00 
† Ermelinda da Costa' 
† Manuel Francisco Alves e Delfina das Dores Vieira Alves 
† Maria da Conceição Faria de Oliveira e marido, Manuel de Freitas  

 Sant 16h00 † Párocos, Reitores  e sacerdotes colaboradores do Santuário’ 

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 

Dia 24 de Março — Assembleia Geral da JUNI 
Às 21h00, na sede da Associação 
Dia 31 de Março — Via Sacra Paroquial 
Da Capela de São Roque, às 21h00, para a Igreja Paroquial. Em espírito de preparação da 

Jornada Mundial da Juventude - Lisboa23, para todos quantos se queiram associar. 

Dia 02 de Abril — Grande Prémio de Atletismo da JUNI 
A partir das 09h00. A 1 e 2 de Abril realiza-se, também, a RAMPA da PENHA, com os condici-

onamentos de trânsito habituais. 

Dias 1 e 2 de Abril — Domingo de Ramos na Paixão do Senhor 
Celebrações com Bênção de Ramos:  — Sábado, 18h00 — Igreja Paroquial  
       — Domingo, 16h00 — Santuário da Penha 

Entrada triunfal de jesus em Jerusalém — santa maria da Feira 
Inscrições junto da Direcção da JUNI — Jovens Unidos Num Ideal, até 26 de Março. A JUNI, 

com o apoio da Junta de Freguesia da Costa promove, na tarde do dia 2 de Abril, a desloca-
ção a Santa Maria da Feira para assistir/participar na encenação da Entrada Triunfal de Jesus 
em Jerusalém. A participação terá um custo de 5.00€ para adultos e 2.50€ para crianças e 
jovens. 

VISITA PASCAL 
Quem quiser participar deve contactar o Pároco ou os Guias dos Compassos Pascais. 

SEMANA de 20 a 26 de MARÇO de 2023 

COMUNIDADE 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


