
O discipulado nasce de um encontro! 
«Que procurais?». A missão do Mestre 
desperta a vocação dos (futuros) 
discípulos. «Eles foram ver onde 
morava e ficaram com Ele nesse dia». 
Deus conta com a colaboração humana 
para realizar os seus planos. Convoca e 
espera, com paciência, a generosidade 
da resposta que faz cumprir as suas 
palavras: «Falai, Senhor, que o vosso 
servo escuta». Deus toma a iniciativa, 
aproxima-se, chama pelo nome, insiste 
uma e outra vez, sem desanimar. Mas 
o consentimento é essencial, porque 
a resposta precisa de ser livre e 
assumida: «Assim o quero, ó meu Deus, 
a vossa lei está no meu coração». 
Esta íntima relação é sustentada e 
fortalecida pela presença ativa do 
Espírito Santo: «Aquele que se une 
ao Senhor constitui com Ele um só 
Espírito».

«Que procurais?». Há perguntas que 
podem mudar a vida! Uma delas é a 
que Jesus Cristo dirigiu aos amigos 
de João Batista. São as primeiras 
palavras que o evangelista coloca na 
boca do Mestre. A mesma interpelação 
dirige-se hoje a mim e a ti. Na 
normalidade da vida, Jesus Cristo vem 
ao nosso encontro e pergunta: «Que 
procurais?». De facto, é nos caminhos 
da existência quotidiana que o Mestre 
vem ao nosso encontro! «É Jesus que 
toma a iniciativa. Quando tratamos 
algo com Ele a pergunta é sempre 
invertida: de interrogantes tornamo-
nos interrogados, de ‘procuradores’ 
passamos a ‘procurados’» (João Paulo 
II). Aqueles aprendizes de discípulos, 
«ficaram com Ele nesse dia». Qual é a 
tua decisão?

BOLETIM PAROQUIAL  SANTA COMBA DE FORNELOS |  17  JANEIRO  -  2021

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I 1 SAMUEL 3, 3B-10. 19
SALMO RESPONSORIAL SALMO 39 (40)

LEITURA II CORINTIOS 6, 13C-15A. 17-20 
EVANGELHO JOÃO 1, 35-42
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VIDA CELEBRATIVA
Terça, dia 19 de Janeiro, 17h30

Pelas vítimas desta pandemia  

Sábado, dia 23 de Janeiro, 18h
Maria Lopes Leitão, mc. filhos
Pedro Jaime Magalhães Costa e Jaime costa, mc. Antónia Maria Menezes costa              

Domingo, dia 24 de Janeiro, 9h 
Povo
José Fernandes e Palmira Fernandes Guimarães, mc. filhos
Adelaide Lopes e José Fernandes Oliveira, mc. filhos
Familiares e amigos de Albertina Vaz Costa

AVISOS 
CONFISSÕES NO ARCIPRESTADO
Para valorizar a celebração do sacramento da Reconciliação, em tempo de pandemia, 
os sacerdotes do arciprestado de Fafe organizam-se numa escala de Confissões que 
engloba todas as paróquias. Assim sendo, todas as quintas-feiras, dos meses de Janeiro a 
Março, entre as 18h e as 19h, haverá um sacerdote disponível para atender em confissão 
os fiéis que se quiserem abeirar do confessionário. Em Fornelos teremos um horário de 
confissões no próximo dia 04 de Fevereiro, das 18h à 19h.

SER IGREJA EM TEMPO DE PANDEMIA | NOTA PASTORAL
O nosso Arcebispo escreveu uma nota pastoral para este novo confinamento. 
Pede o Senhor Dom Jorge gestos concretos.  “Consciente das responsabilidades 
que nos competem convido a que não permitamos sinais de desleixo 
motivados pelo cansaço ou por nos parecer que as coisas poderiam funcionar 
de outro modo. Seremos cumpridores escrupulosos de tudo quanto nos é 
determinado”. Desafiamos a que possam ler a nota pastoral na integra.

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
No dia 18 de Janeiro de 2021 tem início o Oitavário de Oração pela Unidade 
dos Cristãos 2021, este ano com o tema “Permanecei no meu amor e 
produzireis muitos frutos (João 15,1-17)”, que “expressa a vocação para a 
oração, reconciliação e unidade na Igreja e na família humana, presente na 
Comunidade de Grandchamp”.

https://www.diocese-braga.pt/media/contents/contents_QqwNnp/NP_01_2021.pdf
https://www.oikoumene.org/pt-pt/resources/documents/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2021

