
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discí-

pulo deve seguir: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, da obediência total e 
radical aos planos do Pai. 

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Tes-
tamento, o autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concreti-
zar o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos, desanima-
dos e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e 
definitiva. Segui-o, vós também. 

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. Abraão é o homem de fé, que vive numa 
constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e que lhes res-
ponde com a obediência total e com a entrega confiada. Nesta perspetiva, ele é o modelo do crente 
que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração. 

Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de Jesus, no sentido de que sejam, de forma ver-
dadeira, empenhada e coerente, as testemunhas do projeto de Deus no mundo. Nada - muito menos 
o medo, o comodismo e a instalação - pode distrair o discípulo dessa responsabilidade. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Ex 17, 3 - 7; 

Salmo Responsorial: 94 (95); 

IIª Leitura: Rom 5, 1 - 2. 5 - 8; 

Evangelho: Jo 4, 5 - 42. 
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(Queijada) 

 

- No dia 22 de Fevereiro, faleceu o Se-
nhor Domingos Cerqueira Ribeiro, aos 
90 anos. 

Esteve em câmara ardente na Casa 
Mortuária local da Queijada. Aqui, teve 
início a celebração exequial, às 10 horas, 
do dia 24. Foi a sepultar ao cemitério 
local da Queijada. 

A missa de sétimo dia, foi celebrada no 
dia 28, às 18:30 horas. 

Em nome dos familiares, um agradeci-
mento pela presença e pelas ofertas de 
1040 Euros para sufrágios. 

As mais sentidas condolências. 
 

SENHORA DOS CAMINHOS 
 

É com orgulho que apresentamos os 
nossos mordomos deste ano, mas antes 
queríamos agradecer. 

- Em primeiro lugar agradecer às pesso-
as de Fornelos e em especial ao nosso 
vizinho Artur Araújo, que como muitos 
outros amigos e amigas gostam desta 
pequena festa e ano após ano não se can-
sam na determinação, na vontade e na 
ajuda que prestam às sucessivas comis-
sões que têm passado por aqui, este ano 
de 2019 que terminou sentimos muito 
isso. Seja a ajuda presencial na festa, seja 
na sua preparação e ornamentação do 
recinto, nos arranjos florais , seja a nível 
de donativos, seja apenas irem ao nosso 
bar passar tempo com os amigos, seja 
com as esmolas ou no peditório. Toda 
essa ajuda foi muito importante e funda-
mental e estamos orgulhosos da nossa 
comunidade. 

- Um obrigado aos nossos mordomos 
de 2019 Isabel, Marisa, Nélson e ao Tia-
go. Aprendemos muito com todos vocês , 
obrigado por serem pacientes connosco e 
tentarem fazer sempre aquilo que vos 
pedimos e nas horas de aperto vocês esta-
vam lá connosco sem hesitar. 

- Obrigado aos patrocinadores e aos 

bem feitores que com os patrocínios e 
doações permitiram que pudéssemos ofe-
recer as nossas gentes um final de sema-
na de muita festa. 

- Um especial agradecimento ao execu-
tivo da nossa Junta de Freguesia, Sr. João 
Matos, D. Sabrina Martins e ao Sr. José 
António, que apesar de alguns contratem-
pos que encontramos estiveram sempre 
disponíveis para nos ajudar e pelo apoio 
total demonstrado ao longo deste último 
ano e que certamente será para continuar. 

- Obrigado aos Mordomos da Cruz des-
te ano que terminou e ao Sr. Padre Al-
meida que permitiram que pudéssemos 
celebrar a Páscoa na torre para aqueles 
que nos visitaram e beijaram a cruz con-
nosco. Foi uma tarde muito especial para 
todos nós. 

- E por fim, mas não menos importante 
um agradecimento à nova mordomia para 
2020 por terem aceite o nosso convite, e 
são eles: 
- Ana Rita Silva Pinheiro; 
- Marisa Lopes da Silva; 
- Rui Jorge Pereira Freiras; 
-Tiago André Pais Oliveira; 
- Bruna Isabel Nogueira Barros; 
- Ana Filipa Monteiro Rodrigues; 
- Hugo César Sousa Oliveira; 
- João Duarte Sá de Sousa. 

Como já foi nossa intenção o ano ante-
rior e como não há motivo para divisões 
este ano a nossa mordomia envolve toda 
a paróquia de Fornelos e esperamos con-
tar com o maior número possível de pes-
soas a fazer parte da festa que é de todos. 

 2020 será de novo um ano de muito 
trabalho e contamos com todos novamen-
te, porque só assim com todos é que con-
seguimos fazer do último final de semana 
de setembro um final de semana cheio de 
alegria, festa, animação e muito conví-
vio !! 

 
 

A comissão de festas da Senhora dos Caminhos  



Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
10 

18:00 - XXXº Dia - Artur Manuel Cerqueira Alves - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia (pg);  
- Rosa Martins de Sousa (9/10) - m. c. Filhos (pg);  
- Maria Joaquina Sousa Lopes e José Fernandes Correia - m. c. Filhos 
(pg);  
- José de Matos Reis (aniv. fal) - m. c. Família (pg);  
- Manuel Baptista de Freitas (aniv), Lucinda Maria de Sousa, Avelino 
Baptista de Freitas e Adriano de Matos Carneiro de Sá - m. c. Avelino 
Dario de Sousa Freitas (pg); 
- José Barbosa Cachada e Gracinda Trelães - m. c. filha Rosa (pg); 
- Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais; 
- Benvinda Cerqueira e Fátima Cerqueira (pg); 
- Maria Correia Vieira (aniv. fal) - m. c. Filha; 
- IIIº Aniv. - António Domingos Alves de Matos - m. c. Esposa e 
Filhas; 
- Nossa Senhora da Saúde - m. c. Fátima Vieira;  
- Missas de Rol (8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Domingo da Quaresma 
 

- Rosa Pais Fernandes (aniv.) - m. c. Filhos; 
- Manuel Fernandes Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e Amândio Lo-
pes Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira; 
- Agostinho Gonçalves Oliveira (aniv.) - m. c. Esposa (pg);  
- Amândio Miguel Alves - m. c. Esposa (pg);  
- Agostinho Vieira Araújo - m. c. Esposa (8);  
- São Bento - m. c. Maria Pereira (pg);  
- Artur Manuel Cerqueira Alves (1/69) - Rol (pg);  
- António de Oliveira (aniv.) e Emília Gonçalves da Silva - m. c. filho 
(Manuel;  
- Santa Jacinta - m. c. Dolores Reis (pg);  
- Pais e Sogros de António Lopes Dias (22);  
- Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg);  
- VIIº Aniv. - Maria Gonçalves Fernandes - m. c. filho José Fernandes 
Dias;  
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (35/60) - m. c. Sobrinhos (pg);  
- Missas de Rol (14). 
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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Qua. 
11 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
15 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

 III Domingo da Quaresma 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (31/57) (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (46/60) Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (13/57) Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (60/75) Rol (pg); 
- Deolinda Gomes Pereira - m. c. neta Isabel; 
- Maria Isabel Martins Lima Caldas - m. c. irmão Carlos; 
- António Pinto de Sousa, Maria Pinto de Sousa, Albino Palha-
res Malafaia e Luís Norton de Matos - m. c. Tomás Correia; 
- Cândida de Lima (aniv) - m. c. filha Joaquina. 

A Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada avisa que o Passeio Conví-
vio da freguesia se irá realizar no dia 05 de julho de 2020 ao Parque de Bra-

gadas - Ribeira de Pena, com celebração de Eucaristia Campal. O Almoço é da 
responsabilidade dos participantes. Para não habitantes da Freguesia terá um cus-
to de 10€/pessoa (pagamento no ato da inscrição). 

As inscrições são até ao dia 05 de junho de 2020 na Sede da Junta de Freguesia. 
Contamos com vocês!!!                                             
"A ARCD de Fornelos e Queijada está a organizar uma excursão a Fátima no 

fim de semana de 28 e 29 de Março. 
O preço inclui viagens, estadia em hotel de 3*, refeições (jantar de sábado e 

pequeno almoço e almoço de domingo) , entrada nas grutas de Santo António e 
seguro. 

Inscrições limitadas a 100 pessoas, tendo como data limite o dia 20 de Março.  
Preço para sócios de 60 € para adultos e 45 € crianças dos 3 aos 10. 
Preço para não sócios de 70 € para adultos e 55 € para crianças dos 3 aos 10".  

Boa semana! 


