
O Sétimo Domingo de Páscoa, em
Portugal, é também o dia em que
celebramos a ‘entrada’ de Jesus Cristo
nos Céus, a Solenidade da Ascensão.
«Povos todos, batei palmas, aclamai
a Deus com brados de alegria»!
Permanece a promessa revelada
por Jesus Cristo: «sereis batizados no
Espírito Santo, [...] recebereis a força
do Espírito Santo, que descerá sobre
vós». A alegria e a bênção inundam o
coração dos discípulos, de ontem e de
hoje. Graças ao dom do Espírito Santo,
estamos «revestidos com a força do
alto». Com Paulo, rezamos: Deus «vos
conceda um espírito de sabedoria
e de revelação para O conhecerdes
plenamente e ilumine os olhos do
vosso coração». Hoje, também nós
podemos alimentar a esperança de
conhecer a vontade divina.

Abertura à vontade de Deus, seja
ela qual for: esta é a disposição do
coração que melhor permite discernir
a missão que nos é confiada neste
mundo. Todo o esforço, no processo
de discernimento, depende desta
livre e humilde disposição interior. Às
vezes, podemos cair na tentação de
querer impor a Deus a nossa vontade.
A tomada de consciência do amor
infinito de Deus, que é o fundamento
do discernimento, precisa de ser
acompanhada pela «busca contínua
de um conhecimento sincero de
Cristo e de um amor crescente
por Ele». Precisamos de cultivar a
experiência do encontro com Jesus
Cristo. Precisamos de invocar a ‘força
do alto’, para que o Espírito Santo
ilumine os olhos do nosso coração.

BOLETIM PAROQUIAL  SANTA COMBA DE FORNELOS |  29 MAIO  -  2022

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ATOS 1, 1-11
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 46 (47)

LEITURA II EFÉSIOS 1, 17-23
EVANGELHO LUCAS 24, 46-53

      VÓS SOIS MINHAS VÓS SOIS MINHAS 
TESTEMUNHAS”TESTEMUNHAS”

ASCENSÃO DO SENHOR 



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

CELEBRAÇÕES

Terça-feira, dia 31 de Maio, 21h30 
Florinda Sampaio Enriques, mc. filha Arlinda 

Sábado, dia04 de Junho, 18h
Manuel Joaquim Ferreira Augustinho Pereira de Souza e avós, mc. esposa 
Maria da Conceição Soares, Bernardino Freitas Soares e pais de Maria das 

Dores Soares 
Pai, sogro e avós de Eduarda Magalhães  

Domingo, dia 05 de Junho, 9h
Povo
José Teixeira e Virgínia Alves da Silva, mc. filho Armando 
Maria Deolinda Pereira Freitas, mc. filho 
Ernesto Carvalho Machado e pai, mc. mãe 
Pais, irmãos e tia de Isaura Gonçalves     

AVISOS

FESTA AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO | 12 DE JUNHO
Na próximidade à festa do Corpo de Deus (16 de junho), a exemplo do que fizemos 
em 2019 queremos fazer um momento de oração e adoração ao Santíssimo 
Sacramento, que nos possibilite afoirmar a nossa fé na presença real de Jesus na 
Eucaristia. 
Propomos um domingo de oração repartido pelos lugares da nossa paróquia (escala 
a divulgar no proximo boletim). Começaremos com a Eucaristia às 9h, ficando 
o Santíssimo exposto até às 17h. A esta hora inicamos um momento de oração 
comunitária seguida de procissão que terminará com a bênção do Santíssimo.

CRISMA DE ADULTOS
Na tarde do Domingo de Pentecostes, 5 de Junho, o grupo de adultos fafenses 
que se preparou vai receber o Sacramento da Confirmação, numa celebração que 
decorrerá na Sé Catedral, em Braga, e será presidida pelo Arcebispo de Braga, D. 
José Cordeiro.
Estes adultos – mais de três dezenas – fizeram o percurso criado no Arciprestado 
de Fafe, em 2019, para dar resposta a uma grande quantidade de católicos que por 
razões diversas não se encontram confirmados na fé. 
Com o grande dom do Espírito Santo que o Crisma confere, o fiel celebra o último 
sacramento da Iniciação Cristã, e é fortalecido na missão de ser testemunha de 
Jesus Cristo. 


