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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

05 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- São Bento e Santa Rita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

VI Domingo da Páscoa 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva (60 dias) - m. c. Marido; 
- Inácio da Silva Pereira  e Maria Correia (7/20) - m. c. filha 
Carminda (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (33/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (4/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (43/75) - Rol (pg); 
- António Vicente Vieira, Esposa, Pais e Sogros (pg); 
- Maria do Carmo Correia Malafaia - m. c. Marido (pg); 
- Benfeitores da Confraria do Santíssimo Sacramento e da Pa-
róquia - m. c. Confraria do Santíssimo Sacramento ; 
- Senhor do Bom Fim (pg); 
- José Maria Lobato Correia - m. c. Grupo Coral; 
- Manuel de Barros (aniv.) e Glória Vieira de Lima - m. c. Casi-
mira Barros; 
- António José Vieira e Esposa - m. c. Família (pg); 
- José Pereira Rodrigues - m. c. filho João (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Emília de Barros Ro-
drigues (pg); 
- Manuel Vieira de Oliveira (aniv. nas) e Maria Lucinda Alves 
do Lago - m. c. Madalena Oliveira (pg). 
 
 

Fornelos - Vacinação anti-rábica de todos os cães e a identificação eletrónica 
para 2021, decorrerá no dia 22 de Junho: 15:30 horas, no Lugar de Outido; 
16:30 horas, no Largo da Junta de Freguesia. 

Queijada - Vacinação anti-rábica de todos os cães e a identificação eletrónica 
para 2021, decorrerá no dia 22 de Junho, 14:30 horas, no Largo da Junta de Fregue-

sia.                                                                                                          Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
A liturgia do 5º Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir sobre a nossa união a Cristo; 

e diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira. 
O Evangelho apresenta Jesus como "a verdadeira videira" que dá os frutos bons que 

Deus espera. Convida os discípulos a permanecerem unidos a Cristo, pois é d'Ele que eles 
recebem a vida plena. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras teste-
munhas no meio dos homens da vida e do amor de Deus. 

A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo - o Corpo de Cristo. A 
sua vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, 
percorrendo em conjunto o caminho do amor. É no diálogo e na partilha com os irmãos 
que a nossa fé nasce, cresce e amadurece e é na comunidade, unida por laços de amor e de 
fraternidade, que a nossa vocação se realiza plenamente. 

A segunda leitura define o ser cristão como "acreditar em Jesus" e "amar-nos uns aos 
outros como Ele nos amou". São esses os "frutos" que Deus espera de todos aqueles que 
estão unidos a Cristo, a "verdadeira videira". Se praticarmos as obras do amor, temos a 
certeza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós.   In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Act 10, 25 - 26. 34 - 35. 44 - 48; 

Salmo Responsorial: 97(98); 

IIª Leitura: 1 Jo 4, 7 - 10; 

Evangelho: Jo 15, 9 - 17. 

ÁGUA VIVA  
Nº 393 – 02 a 08 de Maio de 2021 

V DOMINGO DA PÁSCOA 



MORDOMOS DA CRUZ 
 

Nós, Mordomos da Cruz, queremos 
agradecer a toda a Comunidade Paroquial 
por toda a generosidade, carinho e respei-
to com que fomos recebidos no Domingo 
de Páscoa. 

Foi uma Páscoa diferente dos últimos 
anos, mas não quisemos deixar passar em 
branco esta data. Por isso, decidimos 
levar até vocês, Comunidade paroquial, 
uma parte da tradição pascal da nossa 
Freguesia. Desde já o nosso muito obri-
gada por toda a hospitalidade com que 
fomos recebidos. 

O nosso muito obrigado e um bem haja 
a todos. 

Os Mordomos: Manuel, Cristóvão, Tiago e Carlos 

 
CONFRARIA S. SACRAMENTO 

(Queijada) 
     

Receita                                     1.205.00 € 
Renda da Seara                         300.00 € € 
Renda de Pedrido                        100.00 € 
Saldo peditório Lausperene        535.00 €  
Venda madeira Seara                  120.00 € 
Renda Quinta de Cruz/Colmeias 150.00 € 
Despesa                                  10.299.17 € 
Culto Divino/Hóstias                    20.00 €                          
Missas pelos benfeitores               60.00 € 
IMI                                                84.97 € 
Adicional de IMI                           69.47 € 
Obras: Restauro Altar Mor    10.000.00 € 
Aprovação de contas à Diocese    64.73 € 

Saldo negativo de                 9.094.17 € 
Saldo de 2019                         25.309.17 € 
Saldo para 2021                    16.215.00 € 

Neste ano de 2021, a Confraria já pa-
gou ao restaurador 5.000.00 Euros e 
400.00 Euros para restauro da cruz da 
Confraria. Estão por pagar 5.000.00 Eu-
ros para completar o orçamento apresen-
tado. A Confraria apresenta um saldo 
positivo atual de 10.815.00 Euros, do 
qual 10.691.43 euros, fazem parte da 
Conta Bancária da Confraria.     

A Confraria 
 

OS PRAZERES  
DE NOSSA SENHORA 

 
1 – A Igreja experimenta agora este 

Grande Domingo, como refere Santo 
Atanásio, que designa o tempo largo de 
júbilo pascal que se estende até à soleni-
dade de Pentecostes. Na Arquidiocese de 
Braga a extensão do tempo pascal adqui-
re especial significado. A tradição do 
Compasso, bastante enraizada no seu 
território, não se limita ao domingo festi-
vo, mas estende-se frequentemente à Se-
gunda-Feira de Páscoa e ao Domingo 
seguinte conhecido como Pascoela. Se-
gundo o rito bracarense é precisamente 
na segunda-feira de Pascoela que se assi-
nala a Festa de Nossa Senhora da Ale-
gria, ou das Alegrias de Nossa Senhora, 
também referenciada como de Nossa 
Senhora dos Prazeres. Com o objetivo de 
assinalar o gozo de Maria após percecio-
nar a ressurreição do seu filho em contra-
ponto com a dor sentida aos pés da cruz, 
esta celebração litúrgica terá sido intro-
duzida por iniciativa do Arcebispo D. 
Frei Bartolomeu dos Mártires em 1566. 
Quando foi introduzida na Igreja de Bra-
ga esta celebração já era assinalada em 
Lisboa e Évora, dioceses onde ainda hoje 
mantém uma singular popularidade. 

2 – Apesar de não ser uma festa exclu-
siva do costume bracarense, esta ocorrên-
cia confirma o pendor mariano que é 
atribuído ao rito bracarense. Convém 
recordar que na celebração da ressurrei-
ção são significativas as alusões maria-
nas. Durante a recitação do precónio pas-
cal é efetuada um elogio à abelha, que 
produz a cera, seguindo-se uma alusão à 
pureza de Maria. Outra das referências 
marianas na celebração pascal acontece 
aquando da realização da Procissão da 
Ressurreição. Segundo o rito bracarense, 
a mesma deve efetuar-se acompanhada 
pelo cântico “Regina Coeli” (Rainha do 
Céu), que celebra a alegria de Maria após 
a ressurreição de Jesus Cristo. (cont) 

 Rui Ferreira, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
04 

18:30 - XXXº Dia - António Fernandes Vieira (falecido no Brasil) 
(pg). 

Quinta 
06 

18:30 
 

- Eucaristia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
08 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Mari-
do - m. c. Nora 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. 
c. Família (11/12) (pg);  
- José Fernandes Cachada - m. c. Família;  
- Domingos Afonso Vieira (18/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (29/44) - m. c. filha Rosa e 
Neto; 
- Gracinda Alves de Matos (8/20) - m. c. sobrinha Lucília 
(pg); 
- Avelino Rodrigues Gonçalves (aniv. fal) - m. c. filha Rosa 
e Neto; 
- Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
09 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

VI Domingo da Páscoa 
 

- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos Dias 
(pg); 
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina Sousa Lopes - m. 
c. Filhos (pg); 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (5/50) - m. c. 
Filhos (pg); 
- Maria Alves Araújo e Marido - m. c. filho Adelino Araújo 
Pereira (pg); 
- Almas do Purgatório (3/9) - m. c. Maria Leitão Pais (pg); 
- Missa cantada e Sermão a Nossa Senhora de Fátima e três 
Pastorinhos - Promessa de Rosa Cerqueira Cachada Lopes; 
- Missas de Rol (12). 


