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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quar. 

01 
 

 
19:00 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
04 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XIV Domingo do Tempo Comum 
 

 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus 
 

- A Adega de Ponte de Lima, informa os Senhores Associados e os Viti-
cultores em geral, que a primeira aplicação de produtos para o combate  à 

“Flavescência Dourada” deve ser feita entre os dias 23 de Junho e  2 de Julho 
de 2020.  

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Nas leituras deste 13º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se vários temas. No geral, os três 

textos que nos são propostos apresentam uma reflexão sobre alguns aspetos do discipulado. Funda-
mentalmente, diz-se quem é o discípulo (é todo aquele que, pelo batismo, se identifica com Jesus, 
faz de Jesus a sua referência e O segue) e define-se a missão do discípulo (tornar presente na histó-
ria e no tempo o projeto de salvação que Deus tem para os homens). 

O Evangelho é uma catequese sobre o discipulado, com vários passos. Num primeiro passo, defi-
ne o caminho do discípulo: o discípulo tem de ser capaz de fazer de Jesus a sua opção fundamental e 
seguir o seu mestre no caminho do amor e da entrega da vida. Num segundo passo, sugere que toda 
a comunidade é chamada a dar testemunho da Boa Nova de Jesus. No terceiro passo, promete uma 
recompensa àqueles que acolherem, com generosidade e amor, os missionários do "Reino". 

Na primeira leitura mostra-se como todos podem colaborar na realização do projeto salvador de 
Deus. De uma forma direta (Eliseu) ou de uma forma indireta (a mulher sunamita), todos têm um 
papel a desempenhar para que Deus se torne presente no mundo e interpele os homens. 

A segunda leitura recorda que o cristão é alguém que, pelo Batismo, se identificou com Jesus. A 
partir daí, o cristão deve seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida e renunciar definitiva-
mente ao pecado.                                                                                                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Zac. 9, 9 - 10; 

Salmo Responsorial: 144 (145); 

IIª Leitura: Rom. 8, 9. 11 - 13; 

Evangelho: Mt 11, 25 - 30. 

ÁGUA VIVA  
Nº 327 – 28 de Junho a 4 de Julho de 2020 

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Queijada) 

 
- No passado dia 17 de Junho do cor-

rente ano, faleceu o Senhor Emílio dos 
Santos Lima da Luz, aos 62 anos, mari-
do de Maria Olinda Cerqueira lobato da 
Luz. 

O corpo chegou à Igreja Paroquial, às 
09:30 horas, do dia 20 de Junho. Aqui, às 
11:00 horas, teve início a celebração exe-
quial. 

Foi a sepultar ao cemitério local da 
Queijada. 

A missa de sétimo dia, celebrou-se na 
última sexta-feira, dia 26 de Junho, às 
19:30 horas. 

As mais sentidas condolências.     
                                                                                                          

NOVO DIRETÓRIO 
 

O presidente do Conselho Pontifício 
para a Promoção da Nova Evangelização 
(Santa Sé) disse no Vaticano que o Dire-
tório para a Catequese que foi lançado 
hoje quer responder a “novos modelos de 
comunicação e de formação”. 

“A Igreja está diante de um grande de-
safio que se concentra na nova cultura 
com a qual se vai encontrando, a cultura 
digital. Centrar a atenção num fenómeno 
que se impõe como global obriga todos 
os que têm responsabilidade da formação 
a evitar subterfúgios”, referiu D. Rino 
Fisichella, esta manhã, em conferência de 
imprensa com transmissão online. 

O documento foi apresentado aos jorna-
listas pelos responsáveis do Conselho 
Pontifício para a Promoção da Nova 
Evangelização (Santa Sé), que desde 
2013, por decisão de Bento XVI, hoje 
Papa emérito, assumiu entre as suas com-
petências o setor da Catequese. 

A publicação de um Diretório para a 
Catequese foi apresentada como “um 
acontecimento feliz para a vida da Igre-
ja”, sendo anunciadas duas edições em 
língua portuguesa (Brasil e Portugal). 

D. Rino Fisichella destacou que a cultu-
ra digital tem “um valor que sente os 
efeitos da globalização” e manifesta a 
“transformação radical dos comporta-
mentos que incidem sobretudo na forma-
ção da identidade pessoal e nas relações 
interpessoais”. 

Neste sentido, o arcebispo italiano fa-
lou de um “novo modelo de comunicação 
e de formação que toca inevitavelmente 
também a Igreja no complexo mundo da 
educação”. 

Desde o Concílio Vaticano II (1961-
1965) foram publicados o Diretório Cate-
quístico Geral, em 1971, e o Diretório 
Geral de Catequese, de 1997; a 11 de 
outubro de 1992, São João Paulo II publi-
cou ainda o Catecismo da Igreja Católica. 

O presidente do Conselho Pontifício 
para a Promoção da Nova Evangelização 
sublinhou a necessidade de novo Diretó-
rio, que abordasse “as problemáticas ine-
rentes à cultura digital” e apresentasse 
“percursos a realizar para que a catequese 
se torne uma proposta que encontra o 
interlocutor que seja capaz de a compre-
ender e de ver como se adequa ao seu 
mundo”. 

O responsável sublinhou que a evange-
lização “ocupa o primeiro lugar na vida 
da Igreja”, pelo que a Catequese deve ser 
lida nesta chave, vendo em cada catequis-
ta “um genuíno evangelizador”. 

O coração da catequese é o anúncio da 
pessoa de Jesus Cristo, que ultrapassa os 
limites de espaço e de tempo para se 
apresentar a cada geração como a novida-
de oferecida para alcançar o sentido da 
vida. Nesta perspetiva, é indicada uma 
nota fundamental de que a catequese de-
ve apropriar-se: a misericórdia”. 

Segundo D. Rino Fisichella, é urgente 
levar a cabo a “conversão pastoral” para 
libertar a catequese de “algumas armadi-
lhas” que impedem a sua eficácia, a co-
meçar pelo “esquema escolar”, segundo o 
qual a catequese de iniciação cristã é 
vivida no paradigma da escola…         

OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Seg. 
29 

18:30 - Necas do Calvário (aniv. fal) - m. c. filha Palmira (pg). 

Terça 
30 

18:30 - João de Lima Vieira (1/3) - m. c. Esposa (pg). 

Quinta 
02 

18:30 - Xº Aniv. - Cândida Pereira - m. c. Lucinda Pereira de Sá. 

Sexta 
03 

18:30 - Associados do Sagrado Coração de Jesus; 
- Alzira Pereira Dias - m. c. Pessoa Amiga (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
04 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (aniv.) (6/10) - m. c. Filha e Genro (pg); 
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; 
- Manuel Barbos Araújo e Esposa - m. c. Nora; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
 - Santíssimo Sacramento. c. Conceição 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; 
- Domingos Afonso Vieira (6/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Amândio Fernandes de Matos (aniv. nas) - m. c. filha Lurdes; 
- João Pias (aniv. fal) - m. c. Família; 
- Gaspar Pereira Dias - m. c. Família; 
- Manuel Gomes Pereira, Glória Amorim e Emília Guimarães Lopes - m. c. 
Armindo Gomes; 
- Senhora da Boa Nova - m. c. Fátima Vieira; 
- Santo António - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- Missas de Rol (8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
05 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 

XIV Domingo do Tempo Comum 
 

Igreja Paroquial:  
- Rosa de Matos Cerqueira - m. c. António Afonso Vieira; 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (38/60) - m. c. Sobrinhos (pg); 
- Rosa Pereira de Sá, Luís Pais Fernandes e Manuel João Correia do Lago - m. 
c. Cidália Matos; 
- Manuel António Vieira - m. c. José Vieira; 
- Manuel Peteira Dias e Emília de Oliveira Lopes - m. c. filho José; 
- S. João - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); 
- Missas de Rol (15). 
 
Capela de Santo Amaro: 
- Rosa de Matos Carneiro de Sá, Manuel Carneiro de Sá Pais e Júlio de Sá Pais 
- m. c. Família; 
- Amadeu Pereira Rodrigues, Maria da Conceição Rodrigues e João Pereira - 
m. c. Albertina. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_po.html

