
MENSAGEM DO PÁROCO DE SANTA CRISTINA DA MEADELA 

EM TEMPO DE CONFINAMENTO 

Caríssimos paroquianos. 

A próxima 4ª feira, dia 17 de Fevereiro, é Quarta-feira de Cinzas – Início da Quaresma. Começa a 

preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. 

Vai ser, de certeza, uma Quaresma diferente, mas, por isso, pode ser mais quaresma e melhor 

quaresma, se soubermos aproveitar este tempo, que estamos a viver, duma maneira diferente. 

Procuremos ler e meditar a mensagem do Papa Francisco para esta Quaresma. 

A Quaresma deve ser tempo de penitência de profunda conversão. Não se entende penitência sem 

conversão. 

É tempo de mais intimidade com o Senhor que se entregou para nossa salvação porque nos amou 

e porque continua a amar-nos e, por isso, nos devemos converter cada vez mais agradecendo-Lhe 

a oferta da Sua Vida por cada um de nós. 

Há muitas coisas que durante a Quaresma costumamos fazer e viver em Comunidade e, este ano 

não nos vai ser possível fazer, mas, não podemos, nem devemos deixar de fazer. 

Temos de ter novas iniciativas para tudo vivermos dum modo diferente mas, até, com mais união 

uns com os outros e todos com O Senhor Jesus que veio para nos salvar. Não sejamos ingratos 

esquecendo a oferta de todas a Sua Vida por nós. Através da internet pelo Facebook da Paróquia e 

pelo site da Paróquia iremos procurar ajudar-vos conforme soubermos e pudermos 

Nunca vos podemos esquecer e nunca podemos deixar de vos ajudar, pois, é nosso dever e temos, 

assim, obrigação de vos amar todos os dias e sempre. 

Vamos, então, viver bem unidos uns aos outros e ao Senhor que veio para nos salvar, porque é 

nosso dever de gratidão. 

Temos, também, obrigação de testemunhar, ao mundo onde vivemos, com as nossas obras que, 

de verdade, acreditamos. Porque acreditamos testemunhamos e assim evangelizamos. O mundo 

só acreditará se encontrar em nossas vidas e nas nossas obras aquilo em que dizemos acreditar. Se 

aquilo que dizemos acreditar não se verificar em nossas vidas e nas nossas obras, é prova, mais do 

que evidente, de que apesar de dizer com os lábios que acreditamos não acreditamos. Sejamos, 

então, cristãos de verdade para que outros acreditem também. 

Uma Santa Quaresma com uma grande conversão para que possamos viver com grande alegria a 

Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus em quem de verdade acreditamos. 

Estas são as palavras amigas e cheias de carinho do vosso pároco que nunca vos pode esquecer e 

sempre vos quer ajudar a salvar. Mais uma vez, uma santa caminhada quaresmal.  

O vosso Pároco. 


