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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 
26 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

Domingo da Santíssima Trindade 
 

- Alfredo Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Inácio da Silva Pereira  e Maria Correia (10/20) - m. c. 
filha Carminda (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (36/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (7/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (46/75) - Rol (pg); 
- Carlos Manuel de Sousa Leitão (1/5) - Rol (pg); 
- José Maria Lobato Correia - m. c. Rosalina Sousa (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas e Maria Laura dos Santos 
Lima (4/12) (pg); 
- Luís Norton de Matos e Albino Palhares Malafaia - m. c. 
Tomás Correia; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- XXXº Dia - Maria das Dores Rebolo Quintas - m. c. 
Filhos, Netos, Nora e Genro; 
- Maria Prazeres Neiva Monteiro - m. c. Família Leitão (pg). 

A Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada avisa que no domingo dia 23 de 
maio de 2021 pelas 10h30 no Largo da Igreja da Queijada se irá proceder ao leilão 

da madeira das árvores retiradas do Centro Cívico da Queijada, pedimos a todos os 
interessados a comparecerem no local à hora marcada. 

O Montante do respetivo leilão será revertido a favor da Fábrica da Igreja de São 
João Baptista da Queijada. 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os 

crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o Ho-
mem Novo. 

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus ressuscitado. 
Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do 
dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo e as limitações e dar 
testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até às últimas consequências. 

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada 
dos crentes. É Ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com que os ho-
mens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma 
comunidade de amor, povos de todas as raças e culturas. 

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comuni-
dade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a 
unidade de todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados para benefício 
pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.                                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Dt 4, 32 - 34. 39 - 40; 

Salmo Responsorial: 32(33); 

IIª Leitura: Rom 8, 14 - 17; 

Evangelho: Mt 28, 16 - 20. 

ÁGUA VIVA  
Nº 396 – 23 a 29 de Maio de 2021 

DOMINGO DE PENTECOSTES 



VAMOS COMUNICAR MELHOR 
NO PÓS-PANDEMIA? 

 
Francisco apela a um jornalismo de 

proximidade e de encontro assumindo 
a comunicação como um valor estraté-
gico. Talvez por isso, fez escolhas cla-
ras ao nomear leigos, profissionais da 
comunicação, para lugares de direção 
no Vaticano.  

 “Nós estamos a viver uma crise. A 
pandemia pôs-nos todos em crise. Mas 
recordai-vos: de uma crise não se pode 
sair iguais, ou saímos melhores ou 
saímos piores.”  

Papa Francisco na audiência geral de 
26 de agosto de 2020 

Estas palavras do Papa Francisco reve-
lam que neste contexto de sofrimento 
mundial devido à crise gerada pela pan-
demia de covid-19, devemos não esque-
cer que este é também um momento de 
escolhas. E escolhas fortes: sermos me-
lhores ou piores. Seguramente desta crise 
não podemos sair iguais –diz o Santo 
Padre. Será que vamos comunicar melhor 
no pós-pandemia? 

O  d e s a f i o  d o  P a p a    
A comunicação neste período histórico 

redescobriu-se. Passamos a ser mais in-
terdependentes e conectados. As ferra-
mentas digitais e as possibilidades de 
encontro à distância passaram a ser a 
janela quotidiana. Uma janela na qual até 
os comunicadores tiveram que reaprender 
as suas prioridades de mobilidade. 

No tempo percorrido nestes catorze 
meses de pandemia, parece consolidar-se 
a ideia de que a comunicação online veio 
para ficar em muitas tarefas de interação, 
reunião, coordenação e até na produção 
de alguns conteúdos. 

Contudo, a missão jornalística da narra-
ção objetiva dos acontecimentos necessi-
ta da presença para ver e registar. A isto 
se refere o Papa Francisco na sua Mensa-
gem para o Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais neste ano de 2021, lançando 

o desafio do encontro pessoal. 
O Santo Padre faz um apelo muito 

claro aos jornalistas e aos comunicado-
res para que exerçam o seu ofício 
“encontrando as pessoas onde estão e 
como são”. 

O Santo Padre faz um apelo muito claro 
aos jornalistas e aos comunicadores para 
que exerçam o seu ofício “encontrando as 
pessoas onde estão e como são”. Pede 
que sejam capazes de assumir a frase do 
Evangelho de João: “Vem e verás”, tal 
como “a fé cristã se comunicou a partir 
dos primeiros encontros nas margens do 
rio Jordão e do lago da Galileia” – escre-
ve o Papa. 

Sublinhando que existe uma “crise edi-
torial” que “corre o risco de levar a uma 
informação construída nas redações”, 
Francisco alerta para a necessidade de 
verificarmos “com os próprios olhos”. 
“Se não nos abrimos ao encontro, perma-
necemos espectadores externos” – diz o 
Santo Padre na sua Mensagem. 

Assinalando a coragem dos jornalistas 
que muitas vezes correm riscos para nar-
rar “por exemplo, a difícil condição das 
minorias perseguidas em várias partes do 
mundo”, o Papa lembra que o 
“jornalismo, como exposição da realida-
de, requer a capacidade de ir aonde mais 
ninguém vai”. 

Em particular, Francisco pede na sua 
Mensagem atenção mediática aos mais 
pobres. “Por exemplo, na questão das 
vacinas e dos cuidados médicos em geral, 
pensemos no risco de exclusão que cor-
rem as pessoas mais indigentes. Quem 
nos contará a expetativa de cura nas al-
deias mais pobres da Ásia, América Lati-
na e África?” – declara o Santo Padre. 

A s  e s c o l h a s  d e  F r a n c i s c o  
Para concretizar este desafio do Papa, 

na sua Mensagem aos media, são neces-
sárias escolhas claras. Também na comu-
nicação na Igreja… 

 
Rui Saraiva, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
25 

18:30 - Nossa Senhora de Fátima - m. c. Agostinho Oliveira 
Lopes. 

Quinta 
27 

18:30 
 

- Senhor da Saúde - Promessa de Joaquina Gonçalves 
Pereira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araú-
jo; 
- Nossa Senhora e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg);  
- João Lourenço e Esposa - m. c. neto Fernando; 
- Laurinda Cerqueira Araújo (32/44) - m. c. filha Rosa 
e Neto; 
- Gracinda Alves de Matos (11/20) - m. c. sobrinha 
Lucília (pg); 
- Agostinho Rodrigues de Matos (1/5) - m. c. Família 
(pg); 
- Laura Gonçalves de Brito (aniv.) e José Lopes de Bri-
to - m. c. filha Júlia; 
- XXº Aniv. - Rosa Vieira Dias - m. c. sobrinha Gra-
cinda Matos e Família (pg); 
- Álvaro da Cunha Araújo - m. c. Esposa e Filhas; 
- Missas de Rol (4).  

 
 

Dom.  
30 

 
 

08:15 
 
 

Domingo da Santíssima Trindade 
 
- Povo de Deus. 
 
 


