
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projecto de salvação para que o homem possa chegar à 

vida plena e propõe-nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projecto. 

Na segunda leitura, Paulo apresenta o projecto salvador de Deus (aquilo que ele chama "sabedoria de 

Deus" ou "o mistério"). É um projecto que Deus preparou desde sempre "para aqueles que o amam", 

que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou com a sua pessoa, as suas pala-

vras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na cruz (pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos 

homens a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que leva à realização plena). 

A primeira leitura recorda, no entanto, que o homem é livre de escolher entre a proposta de Deus (que 

conduz à vida e à felicidade) e a auto-suficiência do próprio homem (que conduz, quase sempre, à mor-

te e à desgraça). Para ajudar o homem que escolhe a vida, Deus propõe "mandamentos": são os "sinais" 

com que Deus delimita o caminho que conduz à salvação. 

O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base com que o homem deve abordar esse 

caminho balizado pelos "mandamentos": não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito 

estrito pela letra da lei; mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às 

suas propostas, que tenha, depois, correspondência em todos os passos da vida. 

 

 Iª Leitura: Lev 19, 1 - 2. 17 - 18; 

Salmo Responsorial: 102 (103); 

IIª Leitura: 1 Cor 3, 16 - 23; 

Evangelho: Mt 5, 38 – 48. 
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VI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

 
- No dia 8 de Fevereiro, faleceu o Se-

nhor Artur Manuel Cerqueira Alves, ma-
rido de Teresa de Jesus Pereira de Sousa 
Alves, aos 47 anos. 

Esteve em câmara ardente na Casa 
Mortuária da freguesia. Daqui, teve início 
a celebração exequial, às 16:00 horas, do 
dia 9 de Fevereiro. Foi a sepultar ao ce-
mitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, foi celebrada na 
quarta-feira, dia 12, às 19:00 horas. 

A família agradece a presença de todos 
bem como as orações e ofertas no valor 
de 690 Euros para sufrágios. 

As nossas condolências 
 

A NOSS IGREJA 
 
J. Amândio F. Corredoura/Belmonte  100.00 € 
Anónimo                                       40.00 € 
Junta de Freguesia                    1.500.00 € 
Cidália B. Correia Matos/Cabaneiro  50.00 € 
Jorge Araújo Dias/Outido                 35.00 € 
Rosa Rod. Fernandes/Bouça 5º don.    50.00 € 
Pequenos almoços/Outubro             130.00 € 
Pequenos almoços/Novembro          205.00 € 
Anónimo                                     100.00 € 
Casimiro Rib. Reis/Grelido 3º don.      100.00 € 
José Marino Loureiro Fernan.     100.00 € 
Pequenos almoços/Dezembro          270.00 € 

Soma      2.680.00 € 
No número 303 da “Água Viva”, tínha-

mos publicado um total de 79.869.44 €. 
Somando estas ofertas, totaliza 82.549.44 
€. 

Como tivemos de retificar todas as par-
celas, apercebemo-nos da repetição de 
dois nomes e uma parcela sem nome. Há 
uma diferença de 413.00 €. O total anga-
riado de um modo espontâneo, foi de 
82.136.44 Euros. 

Como pároco, sonhei que com o empe-
nho de mais alguns, seria fácil alcançar-
mos os 100.00 Euros. 

Muita gente generosa, bastantes quase 

ignoraram o que é reconstruir uma Igreja 
e até 10 Euros acharam suficiente. Al-
guns, não ajudaram porque não vêm à 
Igreja. Respeitamos, mas a desculpa é 
muito baixa. Espero que sejam os primei-
ros para a próxima necessidade paroquial 
e não critiquem o mérito de uma parte 
significativa da paróquia de Fornelos. 

Deus vos recompense. Isto também é 
testemunho cristão. 

 
A PRÁTICA  

QUE RESPONDE À EUTANÁSIA 
 

Tenho uma leve impressão de entrever 
uma resposta ao problema da Eutanásia. 
As minhas dúvidas surgem por ser uma 
resposta, aparentemente, demasiado sim-
ples e contra-intuitiva: praticar a grati-
dão. 

A prática da gratidão está acessível a 
todas as pessoas. É um modo de ver a 
vida que altera o olhar. Viver com grati-
dão só é possível quando nos damos con-
ta de que as outras pessoas fazem por nós 
coisas que não podemos fazer por nós 
próprios. Por isso, quando gratos, afirma-
mos o bem que experimentamos, apesar 
do nosso sofrimento, e damos crédito ao 
outros por isso. Ou seja, a prática da gra-
tidão reconhece o bem no pouco que te-
mos e projeta-nos para fora de nós mes-
mos ao reconhecer o bem que os outros 
nos fazem. 

A capacidade para a gratidão está pro-
fundamente entrelaçada em tudo o que 
nos faz humanos, e sem a gratidão, per-
demos a oportunidade que temos de flo-
rescer como pessoas. 

Há quem pratique a gratidão escreven-
do num diário algo pelo qual está grato. 
Esta prática leva-nos para além de pensar 
somente naquilo pelo qual estamos gra-
tos, e aprofunda, também, o processo 
mental associado uma experiência huma-
na tão importante como essa. A mente 
pode alterar o cérebro de muitos modos e 
duradouros…    

Miguel Oliveira Panão, in “Ecclesia” 



Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quinta 
20 

17:30 - António Martins Gonçalves - m. c. José Correia da Silva. 

Sexta 
21 

17:30 - Almas do Purgatório - m. c. Sameiro Cerqueira. 

 
 
 
 
 
 

Sáb. 
22 

 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília de Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg); 
- Maria Joaquina Sousa Lopes e José Fernandes Correia - m. c. Filhos 
(pg); 
- José Pais Carneiro e Rosa Fernandes Pais - m. c. filha Gracinda (pg);  
- João Fernandes Correia - m. c. filho Carlos (pg);  
- Rosa Martins de Sousa (6/10) - m. c. Filhos (pg); 
- Laurinda Reis Pais - m. c. sobrinha Gracinda Carneiro (pg); 
- Laurinda Trelães Pais (aniv.) - m. c. filho Amândio (pg);  
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria Pereira (pg); 
- Missas de Rol (9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Domingo do Tempo Comum 
 
 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (33/60) - m. c. Sobrinhos (pg); 
- António Fernandes Cachada (39/40) - m. c. Família (pg); 
- António Vicente da Silva (aniv.) - m. c. Gracinda Cerqueira da Silva; 
- Isidoro Leal Fontes (aniv.) - m. c. irmão Aurélio; 
- Amândio Miguel Alves - m. c. Esposa (pg); 
- Luís Pais (aniv.) - m. c. sobrinho Casimiro; 
- Iº Aniv. - José Marinho Oliveira Cerqueira - m. c. sobrinha Rosa 
Maria; 
- Santo Amaro - m. c. Maria Correia Dias; 
- Augusto Cerqueira da Costa (aniv.) e Maria de Jesus Cerqueira - m. c.  
filha Belozinda (16); 
- Maria Irene Reis - m. c. amiga Dores; 
- Laurinda Trelães Pais (aniv) - m. c. Família; 
- Senhor da Saúde - m. c. Maria Pereira (pg); 
- João Fernandes Correia e Maria do Céu Correia Lopes - m. c. Famí-
lia (pg); 
- Missas de Rol (14). 
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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Qua. 
19 
 

18:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

VII Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- José dos Santos Lima (8/15) (pg); 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Filho; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Manuel Moreira Gomes de Almeida (aniv. fal), Esposa e 
Filho - m. c. filha Maria da Conceição; 
- Amaro Pinto de Sousa, Esposa e Filhos - m. c. filho Joa-
quim; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (29/57) (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (44/60) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (11/75) - Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (58/75) - Rol (pg). 
 

 
"No dia 23/02/2020 a partir das 8h irá realizar-se um feirão no Largo de 

Camões promovido pela Associação de Pais da Escolas de Trovela no sentido 
de dar mais e melhor aos alunos desta escola, nesse sentido agradecemos a partici-
pação de toda a comunidade."                 Mónica Ribeiro,associacaopais.trovela@gmail.com 
- Avisam-se os Agricultores que a partir do dia 4b de Fevereiro de 2020 até ao dia 
30 de Abril de 2020, decorrerá nas instalações da COOPALIMA, o período de 
candidaturas aos Subsídios Agrícolas para o ano 2020. 

Boa semana! 

mailto:associacaopais.trovela@gmail.com

