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II DOMINGO DA PÁSCOA
Qua. 19:00 - Pais e Irmão de Joaquim Sá;
14
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda.
III Domingo da Páscoa
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa.
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (5/20) - m. c. filha Carminda (pg);
- Domingos Cerqueira Ribeiro (31/104) Rol (pg);
- José Araújo Vieira (41/75) Rol (pg);
Dom 09:30 - Emília Lopes Gonçalves (2/30) Rol (pg);
18
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Filho;
- Pais e Irmãos de Custódia Vieira dos Santos Lima;
- Maria da Conceição Vieira (pg);
- Carminda Sousa Correia e Isaura Palhares Malafaia - m.
c. Fátima Malafaia;
- José Pereira da Siva e Gracinda Vieira Afonso - m. c.
Teresa Silva.

A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comunidade de Homens Novos que nasce
da cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em revelar aos homens
a vida nova que brota da ressurreição.
Na primeira leitura temos, numa das "fotografia" que Lucas apresenta da comunidade
cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ideal: é uma comunidade formada por pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé num só coração e numa só alma; é uma comunidade que manifesta o seu amor fraterno em gestos concretos de partilha e de dom e que,
dessa forma, testemunha Jesus ressuscitado.
No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à volta d'Ele que a comunidade se estrutura e é d'Ele que ela recebe a vida
que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado,
é na vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os homens
encontram as provas de que Jesus está vivo.
A segunda leitura recorda aos membros da comunidade cristã os critérios que definem a
vida cristã autêntica: o verdadeiro crente é aquele que ama Deus, que adere a Jesus Cristo
e à proposta de salvação que, através d'Ele, o Pai faz aos homens e que vive no amor aos
irmãos. Quem vive desta forma, vence o mundo e passa a integrar a família de Deus.

In “Dehonianos”

Boa semana!
Iª Leitura: Act 3, 13 - 15. 17 - 19;
Salmo Responsorial: 4;
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IIª Leitura: 1 Jo 2, 1 - 5;
Evangelho: Lc 24, 35 - 48.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

DIREITOS PAROQUIAIS

Não somos cristãos para exigir da Igreja. Somos cristãos comprometidos em
A Paróquia de Fornelos, tem inscritas Igreja.
no ficheiro paroquial 482 Famílias ou
O Pároco
Agregados Familiares.
Em 2020, apenas 190 famílias pagaram
PROCURAM-SE
os direitos paroquiais. 107 Famílias nunSEGUIDORES DE FRANCISCO
ca pagaram direitos paroquiais; 22 famílias têm direitos atrasados dois anos O Papa Francisco será o único cidadão
(2018) e 115 famílias um ano (2019). do mundo a deixar inscrito num ano de
Dos que habitualmente pagavam os direi- pandemia – esperemos que o único –
tos, 48 famílias não pagam direitos há feitos históricos tão relevantes como fomais de dois anos.
ram a oração pela humanidade frágil,
A Paróquia da Queijada, tem inscritas numa Praça de São Pedro despojada, no
no ficheiro paroquial 81 Famílias ou dia 27 de março de 2020; a publicação de
Agregados Familiares.
um documento que rivaliza com qualquer
Em 2020, apenas 57 famílias pagaram magna carta sobre Direitos Humanos
os direitos paroquiais. 8 famílias nunca como é a encíclica “Fratelli Tutti”; e a
pagaram direitos paroquiais; 2 famílias visita desaconselhável a todos os títulos
têm direitos atrasados dois anos (2018) e ao berço das religiões, o Iraque, para
14 famílias um ano (2019).
propor a fraternidade em vez do fratricíO sustento do Pároco é garantido pelo dio.
quinto mandamento da Santa Igreja, o A globalização da pandemia provocou
que significa que o ordenado do pároco é sentimentos de insegurança generalizada,
garantido pela generosidade dos paroqui- ausência de referências e a falta de vozes
anos, mas se a paróquia é generosa, o e de mestres que inspirem confiança e
excedente, fica para o sustento do culto convoquem naturalmente rumos com
(obras e bens).
sentido e horizontes com ânimo.
Lembro que a partilha tem como refe- Lideranças políticas e sobretudo econórência um dia de vencimento do agregado micas, nos diferentes continentes, revefamiliar.
lam-se geralmente incapazes de congreAgradeço a generosidade de várias fa- gar a perceção de confiança, tal é a
mílias. Esta generosidade é testemunho “navegação à vista” que se impõe diante
do que é ser igreja.
de uma doença incontrolável. Faltam
A partilha com a Paróquia tem de ser pontos de apoio, planos que não estejam
responsável e não dependente de quem a vinculados a um qualquer RT ou curva
serve ou dos “favores”.
pandémica. E se há um rosto que emerge
A quem partilha com a Paróquia, cum- como exemplo (provável) é o Papa Franprido esse dever, anualmente, também cisco...
adquire direitos: sacramentos sem taxas, Os passos firmes e frágeis do Papa na
documentos sem taxas, isenção de paga- Praça de São Pedro congregaram os
mento do serviço de sinos, taxa de fune- acontecimentos do globo em torno das
ral e de câmara ardente mínima.
palavras e dos gestos de Francisco. DesaQuem estiver em falta com os direitos fiou a rejeitar o medo e a assumir a cruz,
paroquiais dois anos ou mais, serão co- alertando para a urgência de todos subirbrados valores diferentes e todas as taxas mos para o mesmo barco, apesar da temem uso: alguns sacramentos, os docu- pestade… (cont)
mentos, pagamento do serviço de sinos.
Paulo Rocha, in “Ecclesia”
É uma questão de justiça.
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Terça
13

18:30 - António Fernandes de Matos (aniv. fal), Ana Rodrigues Nogueira e Joaquina Rodrigues de Matos - m. c. Joaquina Pousada.

Quinta
15

18:30 - António Vicente da Silva (aniv.) e Rosa Cerqueira - m. c. Gracinda Cerqueira da Silva (23/02).

Sábado
17

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (8/12) (pg);
- João Fernandes Correia e Rosa Fernandes Correia - m. c. Família (pg);
- Domingos Afonso Vieira (Aniv.) - m. c. Rosa Baptista Pais Ma18:00 tos;
- Iº Aniv. - Laurinda Cerqueira Araújo - m. c. filha Rosa e Neto;
- Gracinda Alves de Matos (5/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg);
- XXXº Dia. - Manuel Fernandes Alfaia - m. c. Associação do
Sagrado Coração de Jesus (pg);
- João Pais Fernandes (aniv.) - m. c. filha Rosária;
- João Pais Fernandes (aniv.) e Glória Cerqueira Lopes - m. c.
filha Madalena (pg);
- Gracinda Alves de Matos (5/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg;
- Missas de Rol (3).
III Domingo da Páscoa

Dom.
18

- José Fernandes Correia e Maria Joaquina Sousa Lopes - m. c.
Filhos (pg);
- Almas do Purgatório (2/9) - m. c. Maria Leitão Pais (pg);
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (3/50) - m. c. Filhos
(pg);
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (60/60) - m. c. sobrinhos
(pg);
08:15 - São Sebastião - m. c. Madalena da Gaiva (pg);
- Glória Rodrigues Cerqueira - m. c. sobrinha Belozinda (pg);
- Nossa Senhora Aparecida - m. c. Maria José Pais (pg);
- José Lopes de Oliveira e João Baptista da Cunha - m. c. Casimira
Oliveira (pg);
- Rosinda Brito Malheiro, Manuel Fernandes Malheiro, Emília
Rocha Brito, Maria Brito Malheiro, Maria Fernandes Mendes e
Adelino de Sousa - m. c. José Malheiro da Silva;
- Missas de Rol (13).

