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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quar. 

15 
 

 
18:30 

 
- XXXº Dia - Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. filha 
Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30 

XVI Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor- m. c. filha 
Esposa; 
- Armindo Fernandes Ribeiro (4/10) - m. c. Esposa (pg); 
- José dos Santos Lima (10/15) (pg); 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (36/57) m. c. Fa-
mília (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (6/104) Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (51/60) Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (18/75) Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (65/75) Rol (pg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornelos: Atendimento  todos os dias de eucar istia, antes da mesma. 
No sábado, das 17:00 às 17:45 horas. 

 
Queijada: Atendimento no dia da Eucar istia (Quar ta -feira),  após a celebra-

ção .                                                                                                      Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum convida-nos a tomar consciência da im-
portância da Palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na vida dos crentes. 

A primeira leitura garante-nos que a Palavra de Deus é verdadeiramente fecunda e cria-
dora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-
nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora 
não atue sempre de acordo com os nossos interesses e critérios. 

O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma como acolhe-
mos a Palavra e exorta-nos a ser uma "boa terra", disponível para escutar as propostas de 
Jesus, para as acolher e para deixar que elas dêem abundantes frutos na nossa vida de cada 
dia. Garante-nos também que o "Reino" proposto por Jesus será uma realidade imparável, 
onde se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade a vida de Deus. 

A segunda leitura apresenta uma temática que, à primeira vista, não está relacionada 
com o tema deste domingo - a Palavra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a Palavra 
de Deus é que fornece os critérios para que o homem possa viver "segundo o Espírito" e 
para que ele possa construir o "novo céu e a nova terra" com que sonhamos. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sab. 12, 13. 16 - 19; 

Salmo Responsorial: 85 (86); 

IIª Leitura: Rom. 8, 26 - 27; 

Evangelho: Mt 13, 24 - 43. 
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XV DOMINGO DO TEMPO COMUM 



LAPSO 
 

- Na última edição da Água Viva, ao 
informar o falecimento da nossa irmã 
Lourdes, o texto dizia: “foi a sepultar ao 
cemitério local da Queijada”. Retifica-se: 
foi a sepultar ao cemitério local de Forne-
los. 

                                                                                                           
MUDAR-NOS... 

 

A pandemia provocada pelo SARS-
CoV-2 conduz-nos a uma reflexão inevi-
tável acerca das nossas formas de ser, de 
estar e de viver. Instigou-nos a questionar 
a relevância do insubstituível contacto 
presencial em tantos momentos e cir-
cunstâncias… Mas, se isso é muito evi-
dente na vida pessoal e afetiva, mostrou-
nos, contudo, que diversas atividades 
podem ser substituídas por contactos em 
formato digital, com ganhos ambientais 
rapidamente visíveis. Em poucas sema-
nas, foi possível registar acentuadas redu-
ções da poluição do ar e da água, o re-
gresso de golfinhos aos estuários, de tar-
tarugas às suas praias, e tantos outros 
exemplos. 

A essa conversão ecológica apelou o 
Papa Francisco na sua Carta Encíclica 
Laudato Si’ sobre o cuidado da «casa 
comum», salientando que “O grito da 
terra e o grito dos pobres não aguentam 
mais”. “A Terra é a nossa casa comum. 
Cuidar dela é cuidar de nós (LS, n. 13). 
Nunca, como hoje, estas palavras foram 
tão pertinentes. 

A Carta Encíclica Laudato Si’, assinada 
em 24 de maio de 2015, pode ser consi-
derada um dos documentos mais marcan-
tes do Papa Francisco. Ela trouxe-nos 
uma visão acutilante sobre os problemas 
que assolam o Planeta. Hoje, cinco anos 
depois, mergulhados numa crise que tem 
posto a descoberto a imensa fragilidade 
da vida humana e as enormes contradi-
ções do sistema económico em que vive-
mos, aquelas palavras do Papa Francisco 

ecoam ainda mais nos nossos pensamen-
tos: “Crescemos a pensar que éramos 
seus proprietários e dominadores, autori-
zados a saqueá-la (…) Por isso, entre os 
pobres mais abandonados e maltratados, 
conta-se a nossa terra oprimida e devasta-
da” (LS, 2). É contra esta situação que o 
Papa se propõe erguer a voz: “O urgente 
desafio de proteger a nossa casa comum 
inclui a preocupação de unir toda a famí-
lia humana na busca de um desenvolvi-
mento sustentável e integral” (LS, 13). 

Precisamos de aproveitar este tempo 
extraordinário para refletirmos sobre qual 
é o propósito da vida. Precisamos assu-
mir que “desenvolvimento” não é sinóni-
mo de “crescimento”. O processo de glo-
balização tem-se baseado exclusivamente 
em critérios economicistas, sem respeitar, 
quer os direitos humanos, quer os equilí-
brios ecossistémicos. A esperança existe. 
É possível mudar o mundo! Mas como? 
Como podemos fazer diferente do que 
tem sido feito até aqui, de modo mais 
sustentável, e sem perder a qualidade de 
vida alcançada? Talvez começando den-
tro de nós… cada um a mudar o seu pró-

prio mundo. 
Maria da Conceição Martins, in “Ecclesia” 

 
INFORMAÇÃO 

 
A Junta de Freguesia em conjunto com 

a Câmara Municipal de Ponte de Lima, 
conseguiram prolongar o itinerário de 
transportes públicos. 

Itinerário: Oliveira - Rua do cruzeiro - 
Rua da Gaiva - Rua de Pousada - nova-
mente Rua do cruzeiro - Rua de Devesei-
ra e Rua do Anquião. 

Horários: ida - 08:00 horas e 13:45 
horas; regresso - 12:45 e 18:30 horas. 

Julho - todos os dias úteis; 
Agosto - às segundas e quintas feiras; 
Até 11 de Setembro - todos os dias 

úteis. 
 

 
A Junta de freguesia de Fornelos e Queijada 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

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

Quarta 
15 

19:30 - Iº Aniv. - João Leitão Pais - m. c. Filhos. 

Quinta 
16 

18:30 - José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m. 
c. Marcolina Loureiro (pg). 

Sexta 
17 

18:30 - S. Bento - Promessa de Maria Dina Pereira (pg). 

 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
18 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- José de Melo - m. c. Família; 
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- João Sousa Fernandes, Maria Sousa Cerqueira, Manuel Sousa 
Cerqueira e Agostinho Sousa Pinto - m. c. Júlia Cerqueira; 
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg); 
- Aurora Afonso Vieira (aniv. nas) - m. c filha Deolinda; 
- Domingos Afonso Vieira (8/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Alfredo Baptista Pais (aniv. fal) - m. c. filha Rosa Maria; 
- Gracinda Trelães (aniv.) - m. c. Família (pg); 
- Manuel Abreu (aniv.) e Esposa - m. c. filha Conceição; 
- Nossa Senhora da Cabeça e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório (1/3) - m. c. Sameiro Cerqueira (pg). 
- Missas de Rol (7). 

 
 
 
 
 
 

Dom. 
19 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 

15:00 
 
 

XVI Domingo do Tempo Comum 
 

Igreja Paroquial: 
- António Alves Oliveira (aniv. nas) - m. c. Netos (12); 
- Emília Lopes Gonçalves e irmão Artur - m. c. Filhos (pg); 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (39/60) - m. c. Sobrinhos 
(pg); 
- Emília Oliveira Lopes e Manuel Pereira Dias - m. c. filho An-
tónio; 
- Missas de Rol (15). 
 
Monte das Santas: 
- Santa Maria Madalena e S. Cristóvão. 
 


