
A liberdade da escolha une-se, em
cada tempo quaresmal, à dinâmica
da conversão. O Primeiro Domingo
da Quaresma (Ano C) apresenta as
decisões necessárias para caminhar
com Deus; mas também refere a
fidelidade e a bondade divinas. A
prova está presente na profissão
de fé de Moisés diante do povo: «O
Senhor ouviu a nossa voz». E também
na confiança: «nenhum mal te
acontecerá, nem a desgraça se
aproximará da tua tenda». O fator
decisivo da fé para a salvação deixa a
cada pessoa a liberdade da escolha,
pois «todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo». Jesus Cristo, no
deserto, «cheio do Espírito Santo [...],
conduzido pelo Espírito» mostra como
resistir às tentações, e como escolher
o caminho da vida.

O desejo de comunhão está na
origem do processo de conversão.
A partir de Deus, e não de mim! A
Quaresma não é «uma caminhada de
perfeccionismo para satisfazer a Deus
[...]. A Quaresma é uma exposição
voluntária a Deus». Quero perceber
de que modo é que, em mim, está
ativo o amor divino, em que direção
é que me conduz o Espírito de Deus. E
assim discernir, quer as resistências
ou ‘tentações’, quer os impulsos
ou ‘moções’ do Espírito Santo. Esta
disponibilidade abre em mim o desejo
de todos os dias me alimentar da
palavra de Deus e de lhe corresponder
com todas as forças. Um coração
assim vigilante está capacitado para
reconhecer o modo como Deus dirige,
dia a dia, as nossas vidas.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I DEUTERONÓMIO 26, 4-10
SALMO RESPONSORIAL  SALMO  90 (91)

LEITURA II ROMANOS 10, 8-13
EVANGELHO LUCAS 4, 1-13

        ESTEVE NO DESERTO, ESTEVE NO DESERTO, 
CONDUZIDO PELO  CONDUZIDO PELO  
ESPÍRITO”ESPÍRITO”

I DOMIMGO QUARESMA 



927 481 781 - 927 201 816 927 481 781 - 927 201 816 

VIDA CELEBRATIVA
Terça, dia 08 de Março, 17h

Almas do purgatório
Sábado, dia 12 de Março, 18h 

Albano Pereira e Maria Gonçalves, mc. filhos e netos 
Bernardino Freitas Soares, Maria da Conceição Soares, pais e sogros de Maria 

das Dores Soares 
Paulo Sérgio Pereira Cardoso, Rita Isabel Pereira Cardoso, tios e avó, mc. pais 

Domingo, dia 13 de Março, 9h
Povo
Deolinda Maria Pereira Barros Costa e pais, mc. marido e filhos 
Maria Aurora Oliveira e Joaquim Fernandes, mc. filho Joaquim 
Joaquim da Costa e Maria de Jesus Vaz, mc. filho António Joaquim 
António Mendes e Joaquina Freitas, mc. filha 

AVISOS 
PONTO CRUZ - CAMINHADA QUARESMA | DESAFIO QUARESMAL FAMILIAR
Em casa de cada família, propomos que se crie um espaço de oração, onde se pode 
replicar o cenário que é encontrado na Igreja paroquial. Além da Cruz e do cubo ou 
cubos, podemos colocar a Bíblia e uma vela, para acender no momento 
da oração pessoal e/ou familiar. Propomos a elaboração do cubo, com 
os “pontos de esforço”. Em cada semana, a família é convidada a rezar 
para que os propósitos se concretizem. Podem usar também o livro 
“Rezar na Quaresma”. Podem ainda concretizar a dinâmica do Calendário 
Quaresmal Familar em Cruz.

AJUDAR A UCRÂNIA | 
Ninguém fica indiferente ao conflito armado que se desencadeou no leste da Europa com 
a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.  

Todos os que quiserem ajudar podem fazer as suas entregas em todas as igrejas da 
Paróquia de Fafe e Fornelos, nas missas do sábado e domingo,  dia 5 e 6 de Março, e 
durante toda a semana, na casa da Ricarda ou na Junta de Freguesia.

Como Paróquia teremos um momento de oração na próxima quinta-feira, dia 10, às 21h15 
na Igreja Nova, dinamizado pelos jovens.

JANTAR DA MULHER | 8 DE MARÇO
A Junta de Freguesia convida todas as mulheres de Fornelos e Amigas para um Jantar 
de Celebração do “Dia da Mulher”, terça 8 de Março 19h30 no restaurante “ O Forte”. A 
inscrição tem um custo de 15€ - habitantes de Fornelos, 20€ - não residentes. Inscrições 
para os seguintes contactos: 253 597632 -  965242514- 966538052

https://drive.google.com/drive/folders/12BNJqtZyRwkOj2qLICxT9_vhvYlcESEC

