
FICHA TÉCNICA  
Boletim Paroquial de Fornelos e Queijada • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa 

Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quar. 

08 
 

 
19:00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30 

XV Domingo do Tempo Comum 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor- m. c. filha Esposa; 
- Maria do Carmo Correia Malafaia  (5/12) - m. c. Marido (pg); 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento; 
- Gaspar Quintas e Esposa - m. c. Filho. 
- Armindo Fernandes Ribeiro (3/10) - m. c. Esposa (pg); 
José Lima (4/5) - m. c. Augusta Lima (pg); 
- Eufrásia Vieira de Lima - m. c. neta Emília Barros Rodrigues; 
- Pais e Sogros de Júlio Pereira de Sousa; 
- Álvaro Braga de Barros (aniv.) - m. c. Família (pg); 
- António Vicente Vieira e Esposa  - m. c. Jorge Correia 
- Santa Luzia - m. c. Jorge Correia; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (35/57) m. c. Família 
(pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (5/104) Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (50/60) Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (17/75) Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (64/75) 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 deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garante-nos que Deus não Se 
revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, 
na pobreza, na pequenez. 

A primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus que vem ao encontro dos homens 
na pobreza, na humildade, na simplicidade; e é dessa forma que elimina os instrumentos 
de guerra e de morte e instaura a paz definitiva. 

No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz aos ho-
mens (e que foi rejeitada pelos "sábios e inteligentes") encontrou acolhimento no coração 
dos "pequeninos". Os "grandes", instalados no seu orgulho e auto-suficiência, não têm 
tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus; mas os "pequenos", na sua pobreza 
e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes - comprometidos com Jesus desde o dia do 
Baptismo - a viverem "segundo o Espírito" e não "segundo a carne". A vida "segundo a 
carne" é a vida daqueles que se instalam no egoísmo, orgulho e auto-suficiência; a vida 
"segundo o Espírito" é a vida daqueles que aceitam acolher as propostas de Deus. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is. 55, 10 - 11; 

Salmo Responsorial: 64 (65); 

IIª Leitura: Rom. 8, 18 - 23; 

Evangelho: Mt 13, 1 - 23. 
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VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

 
- No passado dia 27 de Junho do cor-

rente ano, faleceu a Senhora Maria de 
Lourdes Pereira de Sousa, aos 73 anos, 
esposa de José de Sousa Fernandes. 

O corpo chegou à Igreja Paroquial, às 
09:45 horas, do dia 30 de Junho. Aqui, às 
10:45 horas, teve início a celebração exe-
quial. 

Foi a sepultar ao cemitério local da 
Queijada. 

A missa de sétimo dia, celebra-se este 
sábado, dia 4 de Julho, às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências.     
                                                                                                           

EDUCAÇÃO MORAL E  
RELIGIOSA CATÓLICA 

Uma opção com Sentido! 
 

Estão a decorrer as matrículas nas esco-
las para o ano letivo de 2020/2021. Os 
pais e encarregados de educação dos alu-
nos e, também, os alunos a partir dos 16 
anos têm a possibilidade de inscrição na 
disciplina de EMRC (Educação Moral e 
Religiosa Católica), que é de oferta obri-
gatória e de escolha livre em todas as 
escolas do Estado. 

Esta disciplina de EMRC, no curricu-
lum escolar, não se confunde com a cate-
quese paroquial nem concorre com ela, 
nem a substitui. Esta Disciplina, assegu-
rada pela Igreja Católica, oferece aos 
alunos, em contexto escolar, uma 
“sabedoria de vida”, aberta à transcen-
dência e mobilizadora dos valores do 
humanismo cristão. Ela é essencial, para 
quem procura uma educação integral, que 
não descura a dimensão religiosa da pes-
soa e da cultura. 

Nas matrículas e renovação de matrícu-
la no “Portal de Matrículas” (matrícula 
online), este ano, existem situações com-
pletamente novas em relação aos anos 
anteriores. Alertámos para estas situações 
inéditas no processo/renovação de matrí-

cula. Na inscrição online, tanto para o 
ensino básico como para o secundário, os 
encarregados de educação encontram o 
campo onde assinalar a opção de 
“EMR” (Educação Moral e Religiosa), 
devendo, posteriormente, informar a es-
cola, sobre qual a confissão religiosa 
pretendida (neste caso, católica). Os alu-
nos com idade igual ou superior a 16 
anos, que desejam frequentar a Disciplina 
de EMRCatólica, têm obrigatoriamente 
de informar a escola da sua escolha, logo 
após a publicação das listagens de tur-
mas. A exigência destes procedimentos 
posteriores ao ato de matrícula é nova, 
logo toda a atenção e agilização são 
necessárias. 

Dos cerca de 22.300 alunos que fre-
quentam a escola pública (básico e se-
cundário) na Diocese de Viana do Caste-
lo, 10.672 alunos fizeram a sua opção e 
frequentaram no ano letivo de 2019/20 a 
disciplina de EMRCatólica.  A Educação 
Moral e Religiosa Católica está na escola 
onde oferece um contributo forte na 
construção de um projeto de vida com 
Sentido nos seus alunos.  

Vem e vê! EMRC uma opção com Sen-
tido! 

 
SANTA MARIA MADALENA 

 
- Este ano, a devoção a Santa Maria Ma-
dalena e São Cristóvão não vai ter a mes-
ma visibilidade: música, arcadas, procis-
sões, bares… 
Mas quem quiser terá oportunidade de 
venerar Santa Maria Madalena e São 
Cristóvão. Com consentimento  da nossa 
Junta de Freguesia de Fornelos e Queija-
da após diálogo com o Município e por 
vontade da Confraria de Santa Maria 
Madalena, dando cumprimento às nor-
mas da Direção Geral de Saúde, no dia 
19 de Julho, às 15:00 horas, no monte 
das Santas, celebraremos a Eucaristia 
com os devotos de Santa Maria Madalena 
e São Cristóvão.    

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
07 

18:30 - João de Lima Vieira (2/3) - m. c. Esposa (pg). 

Quinta 
09 

18:30 - José Gonçalves Pereira (aniv. nas) e Rosa Martins Gonçalves - 
m. c. filha Maria (pg). 

Sexta 
10 

18:30 - Júlio Pais Pereira (aniv. fal) - m. c. Manuel Joaquim Pereira (9). 

 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
11 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- Abílio Vieira, Ana Afonso Vieira e Rosa Afonso Vieira - m. c. 
Rosa Baptista Matos; 
- IVº Aniv. - Artur Fernandes Correia - m. c. Família (12); 
- João Pias (aniv. nas) - m. c filha Deolinda; 
- Domingos Afonso Vieira (7/20) - m. c. Esposa (pg); 
- João Pias (aniv. fal) - m. c. Família; 
- Alzira Pereira Dias - m. c. Filha (pg); 
- Francisco João Dias Rodrigues - m. c. Esposa e Filhos; 
- Vítor Manuel Dias Rodrigues - m. c. Família; 
- Missas de Rol (9). 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
12 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 

 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 
 


