
Deus revela-se e convida a participar
da sua vida. Revelou-se a Abraão,
nosso pai na fé; e «estabeleceu com
Abraão uma aliança». Deus dá-se a
quem o procura, oferece proteção,
esperança, luz, salvação. «Confia
no Senhor, sê forte. Tem coragem e
confia no Senhor». Com esta atitude,
podemos dizer que a fé no Deus
de Jesus Cristo abre as portas da
felicidade celeste: «transformará o
nosso corpo miserável, para o tornar
semelhante ao seu corpo glorioso».
Não foi essa a experiência vivida por
Pedro, Tiago e João, na montanha da
Transfiguração? Sim, com temor e
alegria, «viram a glória de Jesus». Essa
é a experiência a que todos somos
chamados: recebemos o convite do
Senhor para viver cada momento na
sua presença de luz e de amor.

A gratidão é o primeiro passo da
oração do exame. Escreve Santo
Inácio: «dar graças a Deus nosso
Senhor pelos benefícios recebidos».
Tudo começa em Deus e a partir de
Deus. De nós, surge o reconhecimento
da ação divina. Precede-nos o dom.
Como é bom ver a ‘glória’ de Deus, nos
diversos encontros, no decurso das
horas quotidianas. Louvar e agradecer
é o melhor modo de reconhecer a
precedência do dom. Trata-se de,
sem pressa, acolher o dom e sentir-se
agradecido. Olho em concreto para
cada um dos encontros da jornada, e
pratico a gratidão. Para Santo Inácio,
o reconhecimento da presença e dos
dons afetuosos de Deus é o centro de
qualquer exercício espiritual, também
deste tempo da Quaresma.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I GÉNESIS 15, 5-12.17-18
SALMO RESPONSORIAL  SALMO  26 (27)

LEITURA II FILIPENSES 3, 17 – 4, 1
EVANGELHO LUCAS 9, 28B-36

        FAÇAMOS TRÊS FAÇAMOS TRÊS 
TENDAS”TENDAS”

II DOMIMGO QUARESMA 



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

VIDA CELEBRATIVA
Terça, dia 15 de Março, 17h

Almas do purgatório
Sábado, dia 19 de Março, 18h 

Rosária Ferreira Mendes, mc. marido e filhos 
Armindo Costa e Clementino Costa, mc. Emília Magalhães 
Joaquim Carvalho Batista, mc. filho, nora e netos 
José Fernandes Palmira Fernandes Guimarães e sogros, mc. filhos 
Albano Pereira e Maria Gonçalves, mc. filhos e netos 
José Manuel Costa Faria, mc. esposa e filhos 
Hernâni Gonçalves Oliveira, mc. pais 
Maria Isilda Pereira e genro Adriano, mc. José Castro 
Maria Amélia Ribeiro, Avelino Fernandes e familiares de Perpétua Fernandes 
Albano Pereira e esposa, José Maria Soares e esposa, mc. filha Arlinda 
António Fernandes Castro, mc. filhas 
8o Aniv. de Joaquim da Costa e Maria Jesus Vaz, mc. filha Albertina 
Fernando Alberto Lopes Ribeiro e Maria Rosinda Gomes Leite, mc. filhos 

Domingo, dia 20 de Março, 9h
Povo
Joaquim Ferreira, Agostinho Pereira de Sousa e avós, mc. esposa 
Pais, irmãos e tia de Isaura Gonçalves 
Pedro Jaime Magalhães Costa e Jaime Costa, mc. Antónia Maria Menezes Costa 

AVISOS 

SEMANA DA CÁRITAS | 13 A 20 DE MARÇO
Celebrar aquilo que fazemos enquanto rede Cáritas – o Amor que Transforma – é o objetivo 
da Semana Nacional Cáritas, que se assinala de 13 a 20 de Março. Durante este período a 
Cáritas estará a promover o Peditório Nacional Público que tem como objetivo reforçar a 
capacidade de resposta da Cáritas a todos os que nos procuram. O Ofertório do próximo 
Domingo reverte para a Cáritas.

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.


