
O Terceiro Domingo da Quaresma 
põe em evidência a misericórdia e a 
conversão: recebemos a graça divina, 
a fim de produzir em nós o fruto 
da conversão. Deus é «clemente e 
compassivo», torna-se presente para 
revelar que conhece a realidade em 
que se encontra o seu povo: «Eu vi a 
situação miserável do meu povo no 
Egito; escutei o seu clamor provocado 
pelos opressores. Conheço, pois, as 
suas angústias». Deus é paciente 
para com todos: «Talvez venha a dar 
frutos». Porque nos conhece, não 
desiste de apelar à esperança. Porque 
nos conhece, não deixa de advertir 
para a fragilidade das nossas decisões: 
«Quem julga estar de pé tome cuidado 
para não cair». Não há ‘imunidade’ só 
pelo facto de sermos batizados. Não 
podemos relaxar!

Pedir a graça que pode tornar
proveitosa a oração do exame: é o
segundo passo. Alguém dizia que
pergunta ao Senhor: «O que me
queres mostrar a respeito deste dia?
O que queres que eu veja que se
tenha passado neste dia?». Em vez
de formular a minha opinião sobre o
modo como decorreu cada jornada,
disponho-me a perceber a ‘opinião’
de Deus. Este exercício de petição
incute em nós «um caloroso e intenso
sentimento de esperança». Só a partir
da esperança, a oração se torna
capaz de transformar o nosso estilo
de vida, de nos revelar a capacidade
que já temos de vir a dar frutos. Com
humildade e esperança, pedimos a
Deus que derrame sobre nós, com
abundância, a graça e a misericórdia
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VIDA CELEBRATIVA
Sábado, dia 19 de Março, 18h 

Adriano Ribeiro e pais 
Aniversário de António Vaz e Maria de Jesus Antunes, mc. esposa e Filhas 

Domingo, dia 20 de Março, 9h
Povo
Venâncio Moreira, mc. esposa e filhas 
Emília Gonçalves, Manuel Gonçalves, avós e cunhado, mc. filha Rosa
Albano Soares Ramos, pais, sogros, irmãos e cunhados, mc. esposa e filha 
Clementino Costa e Armindo Costa, mc. Joana Fernandes 
Pais, avós e cunhado de Maria Aurora Soares Monteiro 
Albano Gonçalves Freitas e Luísa Arménia Gonçalves, mc. Susana Teixeira 
Bernardino Teixeira, mc. esposa 
7o dia de Maria da Conceição Soares da Silva, mc. filho  

AVISOS 

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.

CORAL JOVEM
Venda de Bolos: no sábado 26 de Março os Jovens estarão no final da Eucarista a vender 
bolos como mais uma forma de angariação de fundos para as suas atividades.
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.

JUNTA DE FREGUESIA
Limpar Fornelos: realizar-se-à no próximo dia 27 de Março. Começará às 8h30 junto à 
sede da Junta.
Formação na área digital: destina-se a trabalhadores empregados; o formato é on-line ou 
presencial. Para mais informações contactar a Junta de Freguesia.


