ÁGUA VIVA

SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA
Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt

Dia Hora

Nº 376 – 15 a 22 de Novembro de 2020

Intenções
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa;
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa;
- XIIº Aniv. - António Vicente Vieira e Esposa (pg);
Dom 09:30 - São João Baptista (pg);
22
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (51/57) - m. c. Família;
- Domingos Cerqueira Ribeiro (21/104) - Rol (pg);
- José Araújo Vieira (31/75) - Rol (pg).

- Colheita de Sangue e Medula Óssea: - Domingo, dia 22 de Novembro, das
09:00h às 12:30h, na Escola António Feijó, Ponte de Lima.
Boa semana!
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XXXIII DOMINGO TEMPO COMUM

A liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum recorda a cada cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha consciente, ativa e comprometida desse projeto de salvação/libertação que Deus Pai tem para os homens.
O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última
vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar os "bens" que Deus
lhe confia; e condena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a render os
"bens" que Deus lhe entrega.
Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor pela segunda vez; mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, testemunhando os seus projetos, empenhando-se ativamente na construção do Reino.
A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores que asseguram a felicidade, o êxito, a realização. O "sábio" autor do texto propõe, sobretudo, os
valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do "temor de Deus". Não são só
valores da mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver
na fidelidade aos projetos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou.

In “Dehonianos”

Iª Leitura: Ez 34, 11 - 12. 15 - 17;
Salmo Responsorial: 22 (23);
IIª Leitura: 1 Cor. 15, 20 - 26. 28;
Evangelho: Mt 25, 31 - 46.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

VIDA CRISTÃ
(Fornelos)
- No dia 10 de Novembro, faleceu o
Senhor Manuel Fernandes Lopes, aos 88
anos.
O corpo chegou à Igreja Paroquial de
Fornelos, pelas 15:00 horas, do dia 12 de
Novembro. A celebração exequial teve
início às 15:45 horas.
Foi a sepultar ao cemitério de Fornelos.
A missa de sétimo dia, foi celebrada na
passada sexta-feira, dia 13, às 17:00 horas.
- No dia 11 de Novembro, faleceram os
Senhores Casimiro de Melo Dias e Rosa
Alves Dantas, casados, ele com 91 anos
e ela com 89 anos.
Os corpos chegaram uns minutos antes
das 11:00 horas, do dia 13 de Novembro,
para a celebração exequial.
Foram a sepultar ao cemitério de Fornelos.
A missa de sétimo dia, acontecerá,
quinta-feira, às 19:00 horas, na Igreja
Paroquial.
- Ainda neste dia 11 de Novembro,
faleceu a Senhora Maria Júlia de Puga
Cachada, aos 87 anos.
O corpo chegou à Igreja pelas 13:00
horas, do dia 13 de Novembro. A celebração exequial teve início às 14:00 horas.
Foi a sepultar ao cemitério de Fornelos.
A missa de sétimo dia, acontecerá,
quarta-feira, às 18:30 horas, na Igreja
Paroquial.
As mais sentidas condolências.
CELEBRAR E VIVER A FÉ EM
TEMPO DE PANDEMIA
1. Os Bispos de Portugal vivem na fé e
na confiança a presente situação de pandemia, fazendo suas as dificuldades e
sofrimentos dos concidadãos. Em particular, veem preocupados o alastrar da
Covid-19, com riscos agravados para a

vida e saúde de tantos irmãos e irmãs.
Dada a gravidade da situação, apelamos a
todos para que adotem comportamentos
responsáveis nos mais diversos setores da
sua vida e atividade e respeitem as determinações das autoridades constituídas,
com o objetivo de travar e controlar a
vaga de contágios. Em particular, este
comportamento responsável deve ser
vivido após as celebrações litúrgicas
mais festivas (Batizados, Comunhões,
Crismas e Casamentos), evitando sempre
as concentrações fora das igrejas e nas
próprias casas.
2. Recordamos que, segundo a lei litúrgica, a celebração do Domingo começa
com as primeiras vésperas. A lei canónica alargou o tempo útil para a participação na Missa de preceito para a tarde
precedente. Trata-se de uma lei geral da
Igreja que só pode ser alterada pela Sé
Apostólica. A impossibilidade de cumprir o preceito dominical não dispensa
ninguém – nem mesmo quem não pode
ou não deve sair de casa por motivos
alheios à sua vontade – de cumprir o
mandamento divino de santificar o dia do
Senhor. Isso pode fazer-se de múltiplas
formas, vivendo na alegria espiritual o
dia da ressurreição do Senhor Jesus: participar na Eucaristia no sábado ou noutro
dia da semana; realizar com amor os serviços da convivência familiar, sem descurar o conveniente repouso do corpo e
do espírito; dedicar um tempo razoável à
oração pessoal e, se possível, em família,
com a leitura da Sagrada Escritura e outros exercícios de piedade; unir-se espiritualmente, se possível, a alguma celebração eucarística transmitida pela rádio,
televisão ou internet; estabelecer contacto, pelos meios disponíveis, com familiares, amigos e conhecidos, privilegiando
os que mais sofrem a doença ou a solidão; estar solidariamente atentos às necessidades e alegrias dos vizinhos.
(cont)
CEP , in “Ecclesia”
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Intenções

17:00 - Nossa Senhora de Fátima - m. c. Agostinho Oliveira Lopes.

Quarta 18:30 - VIIº Dia: Maria Júlia Puga Cachada - m. c. Família (pg).
18

Quinta 19:00 - VIIº Dia: Casimiro de Melo Dias e Rosa Alves Dantas - m.
19
c. Família (pg).
Sexta
20

17:00 - Amândio Correia Vieira - m. c. Filhos.
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (51/60) - m. c. Sobrinhos (pg);
- Casimira Fernandes Pais (aniv.), António Alves dos Reis e
Agostinho Pais dos Reis - m. c. Isaura Pais dos Reis (pg) (15);
- Manuel Barbosa Araújo (aniv.) - m. c. Família;
- Emília Lopes Gonçalves (aniv. fal) - m. c. Filhos (pg);
- Alzira Pereira Dias - m. c. Filha (pg) (14);
- Manuel Pereira Dias e Emília de Oliveira Lopes - m. c. filho
Dom. 08:15 António;
22
- Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (aniv. fal) - m. c.
Marido (pg);
- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição;
- Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido
- m. c. Nora;
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- Santo Expedito - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- Missas de Rol (14).

