ÁGUA VIVA

SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA
Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt

Dia Hora
Seg.
05

Nº 389 – 04 a 10 de Abril de 2021

Intenções

- Armindo Fernandes Ribeiro - m. c. Esposa;
17:30 - Teresa Fernandes (aniv. nas), Alberto Rodrigues, Arménio Fernandes, Fernando Fernandes, Mariana Pereira e
Olímpio Pereira - m. c. Maria de Lurdes e Filhas (pg).

DOMINGO DE PÁSCOA

Qua.
XXXº Dia - Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Mari07 19:00 do;
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda.
II Domingo da Páscoa
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa.
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (4/20) - m. c. filha Carminda (pg);
- Domingos Cerqueira Ribeiro (30/104) Rol (pg);
- José Araújo Vieira (40/75) Rol (pg);
Dom 09:30 - Emília Lopes Gonçalves (1/30) Rol (pg);
11
- António Vicente Vieira e Esposa (pg)
- Santíssimo Sacramento (pg);
- Maria do Carmo Correia Malafaia - m. c. Marido (pg);
- Benfeitores da Confraria do Santíssimo Sacramento e da
Paróquia - m. c. Confraria do Santíssimo Sacramento ;
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa;
- S. José - m. c. Fátima Malafaia;
- Santíssimo Sacramento (ação de graças) - m. c. Custódia
Vieira dos Santos Lima.
Fornelos: O contr ibuto penitencial r endeu 120.82 Eur os;
Queijada: O contr ibuto penitencial r endeu 81.26 Eur os.

Boa Páscoa

A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude
resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que "passou pelo mundo fazendo o
bem" e que, por amor, se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos,
testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este "caminho" a todos os homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não
podem, nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que,
por isso, entende o seu caminho e a sua proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta
que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem
a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena (que acontecerá quando, pela
morte, tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude).
In “Dehonianos”
Iª Leitura: Act 4, 32 - 35;
Salmo Responsorial: 117 (118);
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IIª Leitura: 1 Jo 5, 1 - 6;
Evangelho: Jo 20, 19 - 31.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

SEMANA SANTA:

pactos e contribuir para a atração de mecenato. Estaremos perante uma cedência
à “ditadura” que os media impõem à soContinua obviamente a ser significativa a ciedade hodierna ou apenas diante de
dimensão espiritual e devocional de mui- uma natural adaptação da Igreja à societos dos crentes que participam nos ceri- dade em que nos inserimos?
moniais, no entanto é evidente a mistura
Rui Ferreira, in “Ecclesia”
de outras motivações mais ‘profanas’.
CENSOS 2021
Uma parte significativa dos cerimoniais
que compõem a Semana Santa por todo o
país, mormente as grandes procissões, O Recenseamento da População e habiconstitui-se hoje tal qual um espetáculo tação, realizam-se de dez em dez anos,
em que podemos identificar atores e es- são operações estatísticas fundamentais
pectadores.
para o conhecimento das principais ca6 – Tal como perspetiva Guy Debord racterísticas da população e da habitação
vivemos numa sociedade do espetáculo do país, a sua realidade social e económiem que se verifica uma inversão do senti- ca, produzindo também informações imdo das coisas. Este caráter mediático con- prescindíveis para a tomada de decisões
duz muitas pessoas, que procuram estes do sector público e privado.
cerimoniais por mera curiosidade. Levam A partir do dia 5 de abril tem início a
a máquina fotográfica, não participam distribuição das cartas pelos recenseadonos ritos e apenas procuram registar o res nas caixas de correio em todos os
que se vai passando. Esta fronteira, tão alojamentos da Freguesia com os códigos
tenuemente explorada, entre o espiritual e necessários à resposta.
o mediático é uma problemática que inte- A resposta pela Internet é entre o dia 19
gra a identidade hodierna das solenidades de abril a 3 de maio.
da Semana Santa e Páscoa, em especial Caso não seja possível a resposta pela
quando aplicada à religiosidade popular internet, tem as seguintes
minhota. Como não lembrar o especial opções:
mediatismo das procissões da Semana - Na Junta de Freguesia no horário de
Santa em Braga ou do célebre Compasso atendimento da funcionária;
Pascal na paróquia amarense de Fiscal? - Telefone;
Apesar disso, antes de emitir juízos de - Autopreenchimento de questionários
valor precipitados, precisamos de perce- em papel entregues pelos recenseadores
ber que no mediático também reside o (em último recurso).
espiritual e que a devoção também pode O Coordenador de Freguesia e os Reser espetáculo.
censeadores estarão devidamente identifi7 – O que é a procissão das velas em Fá- cados.
tima senão um verdadeiro ato de religio- Coordenador de Freguesia:
sidade? No entanto, não deixa de se afir- Cidália Beatriz Correia de Matos.
mar como um dos espetáculos mais im- Recenseadores da Freguesia:
ponentes da experiência de fé a nível Dulce Manuela Cerqueira Vieira;
mundial. Também as celebrações da Filipa Daniela Cachada Vieira.
Quaresma, Semana Santa e Páscoa, enquanto práticas culturais, se subjugam ao
papel que os media adquiriram na socieA Junta de Freguesia
dade, investindo sucessivamente em meios de comunicação e, até, na sua monitorização, tendo por finalidade aferir imENTRE A DEVOÇÃO E O ESPATÁCULO
(cont)
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Intenções
18:30 - Almas do Purgatório - m. c. Agostinho Reis de Brito
(pg).

Terça
06

18:30 - Pais, Sogros e Avós de Gracinda Rodrigues Dias
(09/02).

Quinta 18:30 - Senhor da Saúde - m. c. Maria Dina Pereira.
08
Sexta
09

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (2/12) m. c. Maria Alves Dantas (pg);
- Agostinho Vieira de Araújo - m. c. Esposa.

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa m. c. Família (7/12) (pg);
- Alzira Pereira Dias - m. c. Maria dos Anjos Dias (pg);
- Domingos Afonso Vieira (15/20) - m. c. Esposa (pg);
- Laurinda Cerqueira Araújo (26/44) - m. c. filha Rosa
e Neto (pg);
Sábado 19:00 - Gracinda Alves de Matos (4/20) - m. c. sobrinha Lu10
cília (pg);
- XVº Aniv. - Armindo Grilo Cerqueira - m. c. Esposa
e Filhos;
- Manuel Lopes Oliveira (aniv.) - m. c. Família;
- João Leitão Pais (aniv.) - m. c. filha Maria José (pg);
- Vº Aniv. - Francisco João Dias Rodrigues - m. c. Esposa E filhos;
- Missas de Rol (3).
II Domingo da Páscoa

Dom.
11

08:15 - Povo de Deus.
14:30 - Celebração Penitencial.

