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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Qua. 
28 

 

19:00 

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

 
 
 
 
 
 
 

Dom 
02 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

V Domingo da Páscoa 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 

 
- Queijada: Rastreio/vacinação de Bovinos: Largo da Igreja, dia 3 de Maio, 

às 14:15 horas. 
- Fornelos: Rastreio/vacinação de Bovinos: Largo da Tor re, dia 26 de Abr il, às 
09:00 horas; Belmonte, dia 26 de Abril, às 14:15 horas; Largo do Corgo, dia 27 de 
Abril, às 09:00horas; Meiroal, dia 27 de Abril, às 14:15 horas; Lugar de Oliveira, 
dia 03 de Maio, às 09:00 horas. 

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
O 4º Domingo da Páscoa é considerado o "Domingo do Bom Pastor", pois todos os anos a liturgia 

propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apre-
sentado como "Bom Pastor". É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe, hoje, à 
nossa reflexão. 

O Evangelho apresenta Cristo como "o Pastor modelo", que ama de forma gratuita e desinteressa-
da as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar n'Ele 
de forma incondicional, pois Ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é deci-
sivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para "escutar" as propostas que Ele faz e 
segui-l'O no caminho do amor e da entrega. 

A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salvador, já que "não existe debaixo do céu outro 
nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos" (neste "Domingo do Bom Pastor" dizer que 
Jesus é o "único salvador" equivale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direção à 
vida verdadeira). Lucas avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros cami-
nhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas de salvação. 

Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a contemplar o amor de Deus 
pelo homem. É porque nos ama com um "amor admirável" que Deus está apostado em levar-nos a 
superar a nossa condição de debilidade e de fragilidade. O objetivo de Deus é integrar-nos na sua 
família e tornar-nos "semelhantes" a Ele.                                                                           In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Act 9, 26 - 31; 

Salmo Responsorial: 21(22); 

IIª Leitura: 1 Jo 3, 18 - 24; 

Evangelho: Jo 15, 1 - 8. 

ÁGUA VIVA  
Nº 392 – 25 de Abril a 01 de Maio de 2021 

IV DOMINGO DA PÁSCOA 



CONTAS 2020 
(Fornelos) 

Receita                                   20.795.44 € 
Ofertórios Dominicais              3.140.31 € 
Sacramentos/sacramentais          271.50 € 
Contributo Paroquial                2.690.00 € 
Esmolas                                    2.036.97 €  
Estipêndios                               6.330.00 € 
Receita extraordinária              6.306.66 € 
Rendas e explorações                    20.00 € 
Despesa                                  28.069.37 € 
Culto Divino                               973.00 € 
Evangelização                               34.56 € 
Despesas com pessoal              5.012.45 € 
Secretaria paroquial                    688.02 € 
Entrega à Cúria                             80.00 € 
Obras                                      16.498.89 € 
Despesas de manutenção         2.448.21 € 
Equipamentos                           2.135.06 € 
Impostos e emolumentos            199.18 € 
Saldo negativo de                   7.273.93 € 
Saldo de 2019                         20.887.82 € 
Saldo para 2021                    13.613.89 € 

Das obras, resta-nos pagar ao Restaura-
dor 13.000.00 Euros.  Sei que se não fos-
se a pandemia, já teríamos saldado esta 
dívida, mas  temos de ser cautelosos e, só 
por esta razão, mantemos este fundo de 
maneio para a gestão da paróquia.  

Da despesa em obras, saliento o ar con-
dicionado e 4.000 Euros ao restaurador. 

 
CONTAS 2020 

(Queijada)     
Receita                                     9.608.05 € 
Ofertórios Dominicais           1.427.80 € € 
Contributo Paroquial                1.045.00 € 
Esmolas                                       190.25 €  
Estipêndios                               3.375.00 € 
Receita extraordinária              3.570.00 € 
Despesa                                  11.933.42 € 
Culto Divino                            1.045.01 € 
Despesas com pessoal              2.613.56 € 
Secretaria paroquial                    341.80 € 
Entrega à Cúria                             86.84 € 
Obras                                        6.650.53 € 
Despesas de manutenção            955.57 € 
Equipamentos                                70.00 € 

Impostos e emolumentos            170.11 € 
Saldo negativo de                   2.325.37 € 
Saldo de 2019                         13.867.73 € 
Saldo para 2021                    11.542.36 € 

Na receita extraordinária, destaco o 
subsídio da Junta de freguesia de 
3.500.00 Euros. 

Este ano, a família Norton de Matos , 
na pessoa da Senhora Isabel Norton de 
Matos, fez um donativo de 500.00 Euros. 

Neste momento, o saldo é inferior, por-
que já pagámos as obras na sua totalida-
de.  

De salientar que não houve extras 
quanto ao orçamento do empreiteiro, 
Travessas do Lima. 

Foram  aplicados novos ferrolhos nas 
portas e alteradas as fechaduras da Igreja. 

Nunca, como Pároco, tive a perceção 
de quantas chaves existiam. Agora, as 
chaves estão distribuídas do seguinte 
modo: Pároco, Confraria do Santíssimo 
Sacramento, Mordomo da Cruz (Carlos 
Caldas) e um membro da Fábrica da Igre-
ja (António Correia). Espero responsabi-
lidade aos portadores das chaves e  sensi-
bilidade da paróquia para entender que 
não se pode fazer cópias das chaves da 
Igreja Paroquial.  

 
SABER APRENDER 

(cont) 
E, por fim, ligando os pontos de refe-

rência e a questão de fazermos as coisas 
juntos, um desses pontos principais é a 
rainha. E se todas as abelhas a apoiam 
para criarem as condições que permitem 
tomar decisões, todas (incluindo a rainha) 
estão conscientes de que se deve planear 
com antecedência a eventual substituição 
da liderança. Pois, sem liderança, as coló-
nias morrem. E no caso da religião orga-
nizada, como a Igreja Católica com as 
suas Dioceses, Paróquias e Movimentos, 
esse é um assunto delicado e relevante. 
A cultura católica sempre se maravilhou 
com as abelhas...  

 
Miguel Oliveira Panão, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
27 

18:30 - Ação de Graças. 

Quinta 
29 

18:30 
 

- Eucaristia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- 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 
- Nossa Senhora - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Teresa Barros da Luz - m. c. Família; 
- João Fernandes Correia e Palmira Fernandes Correia - m. c. Esposa 
(pg); 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família 
(10/12) (pg);  
- Carla Sofia Correia Oliveira (aniv. fal) - m. c. Família (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (17/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (28/44) - m. c. filha Rosa e Neto; 
- Gracinda Alves de Matos (7/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg); 
- Casimira Correia Gonçalves (5/12) - m. c. Filha e Genro (pg); 
- XIº Aniv. - Teresa Sousa Lopes - m. c. filho António Lopes Oliveira 
(pg) (25-04); 
- IIº Aniv. - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); 
- Deolinda Pereira Gomes - m. c. filha Irene; 
- Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
02 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 

V Domingo da Páscoa 
 

- Igreja Paroquial: Maria Fernandes Lopes (5/10) - m. c. Marido e filho 
Jorge (pg); - Rosa Martins Gonçalves e José Gonçalves Pereira - m. c. 
filha Maria Dina; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes (4/50) - 
m. c. Filhos (pg); - Manuel António Vieira - m. c. José Vieira; - Gaspar 
Pereira Dias - m. c. Família (pg); - Júlio Matos Oliveira (aniv.) e José 
Maria Matos Pereira - m. c. Família (31-01); - Manuel Pereira Dias e Emí-
lia Oliveira Lopes - m. c. filho António; - Júlia de Lima Brito - m. c. filha 
Aurora; - Manuel António Azevedo - m. c. Lola; - Emília Lopes Gonçal-
ves - m. c. Filhos; - Maria do Céu Brito Lima, João Fernandes Lima e 
Lucinda Gonçalves Brito - m. c. Júlio Leitão Pais; - Missas de Rol (12). 
- Capela de Santo Amaro: - António Fernandes Cachada (5/20) - m. c. 
Família (pg); - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - 
Rosa de Matos Carneiro de Sá, Júlio de Sá Pais e Manuel Carneiro de Sá 
Pais; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes; - José de Amorim e 
Rosa Gonçalves Puga. 


