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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 

Quar. 
05 
 

 
 

19:00 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Irmãos e Irmãs de Dores Puga (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.
09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XIX Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (6/12) - m. c. Marido; 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo 
sacramento; 
- Gaspar Quintas e Esposa - m. c. Filho; 
- Pais de Emília Barros Rodrigues; 
- António Vicente Vieira, Esposa, Pais e Sogros; 
- São Brás; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (38/57) -m. c. Fa-
mília (pg); 
- Armindo Fernandes Ribeiro (6/10) - m. c. Esposa (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (8/104) - Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (53/60) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (20/75) - Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (67/75) - Rol (pg). 

 
 

 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o convite que Deus nos faz 

para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou, e onde nos oferece gratuitamente o 
alimento que sacia a nossa fome de vida, de felicidade, de eternidade. 

Na primeira leitura, Deus convida o seu Povo a deixar a terra da escravidão e a dirigir-se 
ao encontro da terra da liberdade - a Jerusalém nova da justiça, do amor e da paz. Aí, 
Deus saciará definitivamente a fome do seu Povo e oferecer-lhe-á gratuitamente a vida em 
abundância, a felicidade sem fim. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a libertação do 
seu Povo. No contexto de uma refeição, Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso 
acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo com todos os homens. É dessa forma que os 
membros da comunidade do Reino fugirão da escravidão do egoísmo e alcançarão a liber-
dade do amor. 

A segunda leitura é um hino ao amor de Deus pelos homens. É esse amor - do qual ne-
nhum poder hostil nos pode afastar - que explica porque é que Deus enviou ao mundo o 
seu próprio Filho, a fim de nos convidar para o banquete da vida eterna.         In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1 Reis 19, 9a.11 - 13a; 

Salmo Responsorial: 84 (85); 

IIª Leitura: Rom. 9, 1 - 5; 

Evangelho: Mt 14, 22 - 33. 

ÁGUA VIVA  
Nº 332 – 2 a 8 de Agosto de 2020 

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 22 de Julho, faleceu a Senhora 
Laurinda Martins Fernandes, com 92 
anos. 

A celebração exequial, aconteceu às 
10:00 horas, do dia 24 de Julho. Foi a 
sepultar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, foi celebrada 
terça-feira, dia 28 de Julho, às 18:30 ho-
ras. 

A família agradece a presença de quan-
tos se associaram a este momento de dor 
e a oferta de 150 Euros para sufrágios. 

As mais sentidas condolências. 
 

“FAÇA FÉRIAS CÁ DENTRO” 
 
Para quem tem a graça de poder viver 

um tempo de férias, creio ser a oportuni-
dade de olhar o mundo interior e exterior, 
com um olhar bafejado pela brisa da gra-
tidão. E quem sabe, assim poder experi-
mentar, não somente o descanso de uma 
rotina meticulosamente calculada em 
vista às actividades profissionais e não 
só, mas também o refrescar do coração. 

E porquê o coração? Sabemos que na 
Bíblia, o coração é o centro da pessoa, o 
“lugar” onde o Criador comunica com a 
Sua criatura e ao longo destes meses de 
pandemia, Ele tem falado a cada um e a 
cada uma de nós. A questão é que, muitas 
vezes, não O conseguimos escutar imedi-
atamente, precisamos de uma certa dis-
tância de tempo e até de espaço. As férias 
podem ser esse tempo e espaço do qual 
precisamos para escutar aquilo que Deus 
nos foi dizendo e nos continua a dizer. 

Hoje fala-se tanto em distanciamento 
social, apontando-se as necessidades de 
tal prática, mas também os malefícios 
que daí irão advir… as férias podem ser 
um distanciamento, não no sentido de 
nos isolarmos de tudo e de todos, mas 
com o intuito de fazermos uma releitura 
de tudo aquilo que foi vivido. 

Se pensarmos naquele momento que 
antecede o mergulho nas águas transpa-

rentes do nosso rio Sado, aquele instante 
em que paramos para encher os pulmões 
de ar o máximo que conseguirmos para 
depois mergulhamos, o nosso tempo de 
férias pode ser esse instante. Atrevo-me a 
dizer: um instante vital, sem o qual não 
seríamos capazes de permanecer no inte-
rior da água. 

Uma leitura cristã dos acontecimentos é 
sempre um encher os pulmões de um ar 
renovado, que nos dá um fôlego novo 
para mergulharmos com ânimo na vida e 
assim vivermos com a inteireza a que 
somos chamados. Creio também que en-
contrar uma gramática, que dê corpo ao 
que vivemos interiormente, fruto do exte-
rior, é uma via para nos mantermos hu-
manos. É tão importante nos dias de hoje, 
sermos guardiões da nossa humanidade e 
quando digo humanidade estou a referir-
me ao tesouro único que Deus depositou 
no coração de cada pessoa. Sim, esse 
tesouro único que nos torna a cada um e 
cada uma a resposta concreta de Deus aos 
acontecimentos presentes. 

Cultivarmos a humanidade do nosso 
coração permite-nos ter um olhar com-
passivo para com tudo aquilo que nos 
rodeia: pessoas, natureza, alegrias e sofri-
mentos. Não permitindo, que a tão falada 
indiferença, apontada pelo Papa Francis-
co, nos faça adoptar a distância de segu-
rança até em relação ao sofrimento dos 
nossos irmãos e irmãs. 

Para encher os pulmões antes do dito 
mergulho, não precisamos forçosamente 
ir de férias para uma ilha paradisíaca em 
que o cenário se assemelha a um filme, 
onde até conseguimos ouvir a sua banda 
sonora. Há uns anos, tal como hoje, escu-
távamos este slogan: “faça férias cá den-
tro”. Porque não? Encontrarmos essa ilha 
paradisíaca, dentro do nosso coração e aí 
fazermos as nossas tão merecidas férias. 
Porque se pensarmos bem, até o tempo 
de férias pode tornar-se cansativo e pou-
co repousante… tudo depende do estado 
em que estiver o nosso coração. 

Irmã Elodie  Filipe pm  

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça. 
4 

18:30 - Eucaristia. 

Sexta 
7 

18:30 - Associados do Sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg);  
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg); 
- Joaquim Gomes da Silva (aniv.) - m. c. filha Esmeralda; 
- José Carneiro de Sousa (aniv. fal) - m. c. Esposa; 
- Domingos Afonso Vieira (11/20) - m. c. Esposa (pg); 
- José de Matos, Maria de Matos Correia, Rosa Vieira de 
Matos e Laura Matos Correia Abreu Calhum - m. c. sobri-
nha Maria Celeste e Irmãs; 
- XXXº Dia - Custódia Pereira Lopes - m. c. Joaquim Go-
mes; 
- São Francisco de Assis e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora - m. c. Sameiro Cerqueira (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (1/44) - m. c. filha Rosa e 
Neto (pg); 
- Missas de Rol (7).  

 
 
 
 
 

Dom. 
9 

 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

XIX Domingo do Tempo Comum 
 
 

- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (41/60) -m. c. Sobri-
nhos (pg); 
- IVº Aniv. - José Fernandes Cachada - m. c. Família; 
- Iº Aniv. - António Alves de Oliveira - m. c. Família; 
- Missas de Rol (13).  
 
 
 


