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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

12 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

Domingo da Ascensão do Senhor 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Inácio da Silva Pereira  e Maria Correia (8/20) - m. c. filha 
Carminda (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (34/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (5/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (44/75) - Rol (pg); 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Manuel Baptista; 
- João Baptista da Silva e Glória Baptista Vieira - m. c. Manuel 
Baptista; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Filho; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- Nossa Senhora Mãe do Céu ( ação de graças) (pg); 
- José Maria Lobato Correia - m. c. Joaquim Pinto; 
- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Família (pg); 
- Laura Lima Jesus, Manuel da Cunha Vieira e Serafim de Lima 
- m. c. filha Fernanda; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. António Gonçalves; 
- Maria dos Prazeres Neiva Monteiro - m. c. Custódia Castela. 
 
 

Fornelos - Vacinação anti-rábica de todos os cães e a identificação eletróni-
ca 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 Freguesia.                                             

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a contemplar o amor de Deus, mani-

festado na pessoa, nos gestos e nas palavras de Jesus e dia a dia tornado presente na vida 
dos homens por ação dos discípulos de Jesus. 

A segunda leitura apresenta uma das mais profundas e completas definições de Deus: 
"Deus é amor". A vinda de Jesus ao encontro dos homens e a sua morte na cruz revelam a 
grandeza do amor de Deus pelos homens. Ser "filho de Deus" e "conhecer a Deus" é dei-
xar-se envolver por este dinamismo de amor e amar os irmãos. 

No Evangelho, Jesus define as coordenadas do "caminho" que os seus discípulos devem 
percorrer, ao longo da sua marcha pela história... Eles são os "amigos" a quem Jesus reve-
lou o amor do Pai; a sua missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos homens. Atra-
vés desse testemunho, concretiza-se o projeto salvador de Deus e nasce o Homem Novo. 

A primeira leitura afirma que essa salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, e 
levada ao mundo pelos discípulos, se destina a todos os homens e mulheres, sem exceção. 
Para Deus, o que é decisivo não é a pertença a uma raça ou a um determinado grupo soci-
al, mas sim a disponibilidade para acolher a oferta que Ele faz.                          In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Act 1, 1 - 11; 

Salmo Responsorial: 46(47); 

IIª Leitura: Ef  1, 17 - 23; 

Evangelho: Mc 16, 15 - 20. 

ÁGUA VIVA  
Nº 394 – 09 a 15 de Maio de 2021 

VI DOMINGO DA PÁSCOA 



MORDOMO DA CRUZ 
(Queijada)   

 
O Mordomo da Cruz, Carlos Caldas, 

informa a Comunidade Paroquial da 
Queijada que, em 2020 e 2021, recebeu 
do peditório para a Páscoa, 570.00 Euros. 

Foram gastos: 150.00 € em fogo no 
Ano novo; 70.00 € no enfeite da Cruz 
Pascal e 100.00 € nos arranjos da Igreja 
na Páscoa deste ano. Isto soma 320.00 
Euros.  

O mordomo da cruz tem em sua posse 
um total de 250.00 Euros. 

 
VIDA CRISTÃ 

(Queijada) 
 

- No dia 28 de Abril do corrente ano, 
faleceu a Senhora Maria das Dores Rebo-
lo Quintas, aos 70 anos. 

Foi acolhida na Igreja Paroquial às 
10:00 horas, do dia 1 de maio. Aqui, pe-
las 11:30 horas, teve início a celebração 
exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Queijada. 

A missa sétimo dia, celebrou-se na pas-
sada segunda-feira, dia 3 de maio, às 
09:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

OS PRAZERES  
DE NOSSA SENHORA 

(cont) 

3 – Apesar dos Evangelhos não confir-
marem a aparição de Jesus Cristo a Maria 
após a ressurreição, é um facto que esta 
presumível aparição de Jesus Cristo a sua 
mãe já era usual na tradição cristã orien-
tal, de onde aliás provém a inclinação 
mariana do cristianismo. No século VI, já 
São Romano, o melodista (?-c. 560), co-
menta no seu “Hino 25” um putativo 
diálogo de Cristo com Maria aos pés da 
cruz no qual refere: «Descansa, Mãe, 
serás tu a primeira a ver-Me sair do tú-
mulo». Também Santo Inácio de Loiola, 
no seu livro dos Exercícios Espirituais, 

na primeira contemplação na semana em 
que propõe a meditação de Cristo ressus-
citado é precisamente a Maria, conceden-
do-lhe um protagonismo que as próprias 
narrativas evangélicas não lhe concedem: 
«Apareceu à Virgem Maria; o quem ain-
da que se não diga na Escritura, se tem 
como dito, ao dizer que apareceu a tantos 
outros». 

4- Também o Papa João Paulo II o sub-
linha, afirmando que é “legítimo pensar 
que, de modo semelhante a Mãe tenha 
sido a primeira pessoa a quem Jesus res-
suscitado apareceu”. Aliás, a ausência de 
Maria do grupo das mulheres que ao al-
vorecer se dirige ao sepulcro (cf. Mc. 16, 
1; Mt. 28, 1), não poderia talvez consti-
tuir um indício do facto de Ela já se ter 
encontrado com Jesus?” Esta dedução 
encontraria confirmação no dado que as 
primeiras testemunhas da ressurreição, 
por vontade de Jesus, foram as mulheres, 
que tinham permanecido fiéis ao pé da 
Cruz, e, portanto, mais firmes na 
fé. (…) Sendo imagem e modelo da Igre-
ja, que espera o Ressuscitado e que no 
grupo dos discípulos O encontra durante 
as aparições pascais, parece razoável 
pensar que Maria tenha tido um contacto 
pessoal com o Filho ressuscitado, para 
gozar também ela da plenitude da alegria 
pascal. Como refere Von Balthasar, Ma-
ria é “porta do céu”, afirmando-se muito 
mais relevante do que Pedro o “porteiro 
celeste” ou qualquer outro discípulo de 
Jesus. É ela que nos permite entrar na 
presença do seu Filho. Por isso mesmo, 
torna-se clarividente para os místicos a 
aparição de Cristo ressuscitado a sua 
mãe. Se apareceu para tantos outros, co-
mo não se revelar para Maria? 

5 – O aparecimento desta celebração na 
tradição bracarense poderá estar vincula-
do à chegada dos Jesuítas à cidade de 
Braga em 1560, ou seja, seis anos antes 
da sua introdução. (cont) 

 
 Rui Ferreira, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
11 

18:30 - Maria Pinto de Oliveira (aniv.) e José Fernandes Lopes - 
m. c. filho Agostinho. 

Quinta 
13 

18:30 
 

- Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (3/12) - m. c.   
Filho José Alves Dantas (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (12/12) (pg);  
- João Fernandes Lima (aniv. fal) e Lucinda Gonçalves de 
Brito - m. c. filha Goreti;  
- Domingos Afonso Vieira (19/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (30/44) - m. c. filha Rosa e 
Neto; 
- Gracinda Alves de Matos (9/20) - m. c. sobrinha Lucília 
(pg); 
- Rosa Vieira de Matos e Maria de Matos Correia - m. c. 
neta Maria Celeste; 
- IIIº Aniv. - Padre Manuel António Azevedo. 
- Missas de Rol (4).  

 
 
 
 

Dom.  
16 

 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

Domingo da Ascensão do Senhor 
 

- Maria de Lurdes Pereira de Sousa (aniv. nas) - m. c. Mari-
do; 
- Gracinda Alves de Matos e António Domingos Alves de 
Matos (1/4) - m. c. Casal Amigo (pg); 
- Manuel Sousa Pais (1/4) - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- Vítor Manuel Guimarães Loureiro (aniv.) - m. c. Mãe (pg). 
- Rosa Fernandes Lopes (26/68) - Rol (pg). 
 
 


