
Há parábolas que precisam de mudar
de nome! É preferível valorizar a
relação do pai com os filhos. «Ainda
ele estava longe, quando o pai o viu:
encheu-se de compaixão e correu a
lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o
de beijos». Deus é assim, como já tinha 
registado, noutras ocasiões, a história 
bíblica: «Hoje tirei de vós o opróbrio do 
Egito». Acompanha no caminho para 
a liberdade, como pai misericordioso 
que cuida dos seus filhos e filhas, até 
ao dia em que têm possibilidade de 
viver em segurança. «Enaltecei comigo 
ao Senhor», que, em Jesus Cristo, nos 
reconcilia consigo. Porque «se alguém 
está em Cristo é uma nova criatura». 
A Quaresma é o tempo adequado 
para o regresso à casa do pai, a fim 
de nos deixarmos abraçar pela sua 
misericórdia.

A revisão de cada momento do
dia, «de hora em hora», constitui
o terceiro passo da oração do
exame. Analisamos a forma como
cuidamos as relações, «os tempos
que passamos em oração, com a
família, ou comunidade; os principais
momentos da nossa atividade
no dia; da partilha às refeições; e
os momentos de descontração».
Queremos fazer o discernimento
sobre as ‘consolações’ que nos
foram concedidas por Deus através
dos acontecimentos e das pessoas.
Analisamos também alguma
‘desolação’ que tenha surgido e se
fomos capazes ou não de lhe reagir
com firmeza. Sem a culpabilização
que mata, mas abertos ao amor
misericordioso que faz ressurgir.
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VIDA CELEBRATIVA
Terça-feira, dia 29 de Março, 17h

Almas do Purgatório
Sábado, dia 02 de Abril, 18h 

Joaquim Carvalho Sousa, irmão, pais e sogros, mc. esposa e filhos 
Pai, sogros e avós de Eduarda Magalhães  

Domingo, dia 03 de Abril, 9h
Povo
José Teixeira e Virgínia Alves da Silva, mc. filho Armando 
Maria Deolinda Pereira Freitas, mc. filho 
Teresa Castro e Manuel Teixeira, mc. Neto Nuno  

AVISOS 

VIA SACRA | 11 DE ABRIL
A via sacra é uma oração actualizada que procura sintonizar a paixão de Jesus no agora 
dos nossos dias. Passo a passo não se trata de um cópia dos gestos de Jesus mas uma 
verdadeira vivência da entrega de Cristo por cada um nós. Não lembramos o sofrimento 
de Jesus mas recordarmo-nos como Ele nos resgatou para sempre da morte e do pecado.  
Mesmo sendo em sofrimento o caminho de Jesus para o calvário é a via que nos faz 
chegar à árvore da vida, a Cruz. Na segunda-feira, dia 11 de Abril, realizaremos esta oração 
de forma pública. Este ano começamos na nossa Igreja de Fornelos e meditaremos, com a 
ajuda dos jovens, a Paixão de Jesus, até ao Parque 1o de Dezembro, em Fafe.

CORAL JOVEM
Passeio a Fátima: no dia 30 de Abril o Grupo Coral Juvenil volta a organizar o seu passeio 
anual. O destino será o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Inscrições até ao dia 10 de 
Abril junto dos responsáveis deste grupo.

DIREITOS PAROQUIAIS
Como já é habitual, durante a Quaresma, disponibilizamos envelopes para a contribuição 
anual referente ao 50 mandamento da Santa Igreja: “contribuir para as despesas do culto 
e sustentação do clero segundo os legítimos usos e costumes e nas determinações 
da Igreja”. Agradecemos a contribuição e a generosidade de todos os paroquianos.  
Partilhamos, porque muitos já o pediram, o IBAN da paróquia para quem desejar fazer a 
contribuição por transferência. O IBAN da Paróquia é este: PT50 0035 0300 00035589530 77. 
Os que optaram por esta via pedimos que enviem para o email santacombadefornelos@
arquidiocese-braga.pt o comprovativo indicando o nome do respetivo agregado familiar.


