
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os cren-
tes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o Homem 
Novo. 

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para 
João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do 
Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar testemu-
nho no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências. 

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos 
crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com que os homens 
sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma comuni-
dade de amor, povos de todas as raças e culturas. 

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunida-
de cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade 
de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas 

Iª Leitura: Ex. 34, 4b. 6. 8 - 9; 

Salmo Responsorial: 52 (53); 

IIª Leitura: 2 Cor. 13, 11 - 13; 

Evangelho: Jo 3, 6 - 18. 
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DOMINGO DE PENTECOSTES 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

 

- No dia 6 de Março, faleceu a Senhora 

Rosa Fernandes Lopes, aos 81 anos. 

Esteve em câmara ardente na Casa 

Mortuária local de Fornelos. Aqui, teve 

início a celebração exequial, às 16:00 

horas, do dia 7. Foi a sepultar ao cemité-

rio local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, foi celebrada no 

dia 13, às 19:00 horas. 

Em nome dos familiares, um agradeci-

mento pela presença e pelas ofertas de 

675 Euros para sufrágios. 

- Desde o dia 14 de março, falece-

ram nesta Comunidade paroquial os 

seguintes irmãos: 
- No dia 07 de Abril, o Senhor Júlio de 

Sá Pais, 80 anos; 

- No dia 16 de Abril, a Senhora Laurin-

da Cerqueira de Araújo, 82 anos; 

- No dia 13 de maio, a Senhora Alzira 

Pereira Dias, 93 anos; 

- No dia 19 de Maio, o  Senhor João 

Correia, 94 anos, marido de Laurinda 

Martins Fernandes. 

As mais sentidas condolências. 

 

CAIXAS SOLIDÁRIAS 

 
GRUPO DE AJUDA DIRETA A 

FAMÍLIAS CARENCIADAS! 

Com o impacto socioeconómico origi-

nado pela Pandemia do Covid 19 muitas 

famílias viram os seus rendimentos ser 

reduzidos ou deparam-se mesmo com 

uma situação de ausência de rendimen-

tos, agravada pelo isolamento social ou 

vergonha que as impossibilita de pedir 

ajuda. Este grupo destina-se a promover 

a entreajuda, abrindo os canais necessá-

rios para fazer chegar bens essenciais a 

essas famílias e está integrado no movi-

mento das Caixas solidárias de Ponte de 

Lima. Vamos ajudar quem precisa...  

Podes ajudar? 
Recebemos donativos às segundas, 

quartas-feiras e sábado entre as 17.30h e 

as 18.30h, na Sala da Catequese da Paró-

quia de S. João da Ribeira.  

Precisas de ajuda? 
Podes vir levantar o que precisares nas 

caixas solidárias colocadas junto à Igreja 

de S. João da Ribeira. 

Em caso de necessidade extrema e caso 

se justifique podemos entregar bens espe-

cíficos, nomeadamente a quem tem 

bebés, idosos, ou com problemas de saú-

de e podem contactar-nos no local e horá-

rio atrás referido. 

Informamos também que trabalhamos 

em parceria com um grupo de voluntários 

"Vamos por si - Solidários", que fazem 

compras, vão à farmácia e até pagam 

contas.... 

Contamos Contigo! 

 

A NOVA REALIDADE 
 

Caros amigos e paroquianos: 

Ao receio do modo como nos vamos 

comportar nas nossas celebrações, junta-

se a alegria de nos voltarmos a encontrar. 

Esta alegria enfrenta o receio. 

Para isso, peço a todos, sem exceção: 

- Uso obrigatório de máscara; 

- Higienizar as mãos à entrada e saída 

da Igreja. A entrada é sempre e só pela 

porta principal e a saída pelas portas late-

rais; 

- Respeitar a sinalética dos bancos: a 

fita representa o lugar a ocupar; 

- Não há abraço da paz; 

- A comunhão é sempre na mão. Aos 

fins de semana a comunhão é dada no 

lugar onde a pessoa se encontra. Para 

isto, têm de higienizar as mãos, antes e 



Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Seg. 
1 

18:30 - Maria do Carmo Fernandes Lopes (aniv. fal) - m. c. Marido (pg) (23/04). 

Terça 
2 

18:30 - XXXº Dia - Rosa Fernandes Lopes (06/03) - m. c. Associação do Sagrado 
Coração de Jesus (pg). 

Quarta 
3 

18:30 
 

- José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m. c. Marcolina 
Loureiro (pg). 

Quinta 
4 

18:30 - XXXº Dia - Júlio de Sá Pais (07/04) - m. c. Associação do Sagrado Coração 
de Jesus (pg). 

Sexta 
5 

18:30 - XXXº Dia - Rosa de Jesus Ferreira de Sousa (18/02) - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg); 
- Associados do Sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
6 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga Lopes e 
Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Casimira Correia 
Gonçalves (5/10) - m. c. Filha e Genro (pg); - Rosa Martins de Sousa (10/10) 
- m. c. Filhos; - Maria Joaquina Sousa Lopes e José Fernandes Correia - m. c. 
Filhos (pg); - Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição; - Maria Angelina 
Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. c. Nora; - Santíssimo Sacra-
mento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Maria de Oliveira Fernandes e Amândio Fernandes do Rego - m. c. Filhos; - 
Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - Manuel Lopes de Brito (aniv.) - m. 
c. filho Agostinho; - Domingos Afonso Vieira, António Pais de Matos, Maria 
Baptista da Cunha, José Carlos Pais Vieira  e André Filipe Pais Vieira - m. c. 
Esposa; - Domingos Afonso Vieira (3/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Missas de Rol (8). 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
7 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 

Domingo da Santíssima Trindade 
 
- Santa Luzia - m. c. Teresa Pereira (pg); - Manuel Fernandes Oliveira, Teresa 
Sousa Lopes e Amândio Lopes Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira; - José 
Fernandes Cachada - m. c. Família; - Manuel António Vieira - m. c. José Viei-
ra; - Artur Manuel Cerqueira Alves (1/81) Rol (pg); - Amândio Miguel Alves  - 
m. c. Esposa (pg); - Santa Jacinta - m. c. Dolores Reis (pg); - António Araújo, 
Maria Sousa Cerqueira, José Araújo Cerqueira, Alberto Cerqueira Araújo e 
Rosa Cerqueira Araújo (2/2) - m. c. Emília Cerqueira Araújo (pg);  
- Missas de Rol (15). 
Capela de Santo Amaro: 
- António Fernandes Cachada (40/40) - m. c. Família (pg); 
- Rosa de Matos Carneiro de Sá  e Manuel Carneiro de Sá Pais- m. c. Família; 
- Amadeu Pereira Rodrigues, Maria da Conceição Rodrigues e João Pereira - 
m. c. Albertina. 
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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Qua. 
3 

19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- José Lima (aniv. nas) (3/5) - m. c. Augusta Lima (pg) (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

 Domingo da Santíssima Trindade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 


