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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

19 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Pais e Irmão de Joaquim Sá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

Solenidade de Pentecostes 
 
 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Inácio da Silva Pereira  e Maria Correia (9/20) - m. c. 
filha Carminda (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (35/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (6/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (45/75) - Rol (pg); 
- Santa Rita; 
- Almas do Purgatório (pg); 
- José Maria Lobato Correia - m. c. netas Diana e Raquel; 
- Manuel Vieira de Oliveira e Eufrásia Vieira Lima - m. c. 
Família (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa. 
 
 

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 Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no final do caminho percor-

rido no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus 
nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o 
projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o como-
dismo e envia-os em missão, como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, 
Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e 
definitiva. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado 
ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus - a mesma vida que 
espera todos os que percorrem o mesmo "caminho" que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles 
não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm de ir para o meio dos ho-
mens continuar o projeto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados. 
Devem caminhar ao encontro dessa "esperança" de mãos dadas com os irmãos - membros do mes-
mo "corpo" - e em comunhão com Cristo, a "cabeça" desse "corpo". Cristo reside no seu "corpo" 
que é a Igreja; e é nela que se torna hoje presente no meio dos homens.                              In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Act 2, 1 - 11; 

Salmo Responsorial: 103(104); 

IIª Leitura: 1 Cor 12, 3b - 7; 

Evangelho: Jo 20, 19 - 23. 

ÁGUA VIVA  
Nº 395 – 10 a 22 de Maio de 2021 

DOMINGO DA ASCENSÃO 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

 
- No dia 8 de maio do corrente ano, foi 

batizado o menino Martin Gabriel Mace-
do de Amorim, nascido a 12 de Feverei-
ro de 2020, filho de Noé Pedro Lago 
Amorim e de Elsa Maria da Silva Mace-
do. 

São padrinhos: Helder João Martins 
Freitas  e Manuela da Conceição Lopes 
Correia. 

 

OS PRAZERES  
DE NOSSA SENHORA 

(cont) 

A ‘inclinação’ jesuítica na atribuição de 
um lugar privilegiado a Maria nas dinâ-
micas devocionais confirma a intuição de 
que a introdução desta festa na Igreja 
bracarense possa ter ocorrido por sua 
influência. Além desta especial evocação 
de Maria junto do ressuscitado, a Compa-
nhia de Jesus foi pioneira na introdução 
do culto à dormição de Maria, mais co-
nhecida por Nossa Senhora da Boa Mor-
te. O facto do único vestígio da evocação 
de Nossa Senhora dos Prazeres na cidade 
de Braga se encontrar no templo do Colé-
gio de São Paulo, entregue à Companhia 
de Jesus entre 1560 e 1759, é um argu-
mento portentoso na fundamentação des-
ta celebração litúrgica. 

6 – Apesar da celebração dos Prazeres 
de Maria se ter enraizado no cultual bra-
carense, é rara a existência de exemplares 
desta iconografia, ou mesmo de Cristo 
ressuscitado. Uma das mais peculiares 
representações desta evocação de Maria 
na Arquidiocese de Braga é a Nossa Se-
nhora da Alegria, que encontramos em 
Aboim da Nóbrega, que apresenta a mãe 
de Jesus com vestes e expressão rejubi-
lante a tocar uma viola ou cavaquinho. 
Na cidade de Braga decorre ainda uma 
outra celebração de enorme significado 
neste âmbito. Na Basílica dos Congrega-
dos, onde em 1761 se fundou a Irmanda-
de de Nossa Senhora das Dores que pro-

pagou esta devoção em todo o país, reali-
za-se no final da Vigília Pascal uma prá-
tica que evoca a alegria de Maria após a 
ressurreição. A imagem de Nossa Senho-
ra das Dores aí venerada é coroada sole-
nemente após lhe serem retiradas cada 
uma das sete espadas. A cerimónia finda 
com a coroação da imagem, retirando-se 
o resplendor e colocando-se uma coroa 
real. Os sinos repicam e vivencia-se a 
alegria da ressurreição. A imagem per-
manece sem as suas “dores” durante todo 
o período pascal. 

7 – A imagem de Maria despindo-se 
das suas dores e experimentando a ale-
gria do Cristo ressuscitado durante o tem-
po pascal deveria ser um convite vigoro-
so a uma vivência mais intensa deste 
especial tempo proposto aos cristãos e 
ainda experimentado na Arquidiocese de 
Braga e em algumas outras comunidades 
em Portugal. A devoção de Nossa Senho-
ra da Alegria é um contraponto muito 
oportuno à evocação das Dores de Maria, 
que certamente justificaria uma populari-
dade mais assinalável nas práticas devo-
cionais e na própria liturgia. 

 Rui Ferreira, in “Ecclesia” 
 

MINISTÉRIO DE CATEQUISTA  
 

O Papa Francisco decidiu instituir o 
ministério de catequista, na Igreja Católi-
ca, através da carta apostólica (Motu Pro-
prio) ‘Antiquum ministerium’, publicado 
pelo Vaticano. 

“Depois de ter ponderado todos os as-
petos, em virtude da autoridade apostóli-
ca, instituo o ministério laical de cate-
quista”, escreve Francisco. 

O texto sublinha que “ainda hoje, há 
muitos catequistas competentes e perse-
verantes que estão à frente de comunida-
des em diferentes regiões, realizando 
uma missão insubstituível na transmissão 
e aprofundamento da fé”… 

 
OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
17 

18:30 - Emília Guimarães Lopes (aniv. nas), Manuel Gomes Pereira e 
Glória Amorim - m. c. Marido. 

Quinta 
20 

18:30 
 

- Iº Aniv. - João Correia - m. c.   filho Albertino (pg) (19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araú-
jo; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Fa-
mília (pg);  
- Manuel Fernandes de Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e Amân-
dio Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes de Oliveira;  
- Domingos Afonso Vieira (20/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (31/44) - m. c. filha Rosa e Neto; 
- Gracinda Alves de Matos (10/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg); 
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça (1/5) - m. c. Família (pg); 
- XXXº Dia - João de Matos Pais - m. c. Associação do Sagrado 
Coração de Jesus (pg); 
- Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
23 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solenidade de Pentecostes 
 
- António Alves (Aniv.) - m. c. Filhos; 
- Gracinda Alves de Matos e António Domingos Alves de Matos 
(2/4) - m. c. Casal Amigo (pg); 
- Manuel Sousa Pais (2/4) - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina de Sousa Lopes -  m. c. 
Filhos (pg), 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (6/50) - m. c. Pessoa 
Amiga (pg); 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves - m. c. Madalena da Gaiva 
(pg); 
- VIIIº Aniv. - Maria Gonçalves Fernandes - m. c. filho José Fer-
nandes Dias; 
- VIIIº Aniv. - Casimiro Correia Dias - m. c. filho José Fernandes 
Dias; 
- Missas de Rol (12).  
 


