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Dia Hora

Intenções

Quar 19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda.
02

DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo
Quin 09:30
03
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg);
- São Bento da Porta Aberta (pg).
X Domingo do Tempo Comum

Dom 09:30 - Povo de Deus.
06

- A Junta de Freguesia vem pelo presente dar conhecimento que roubaram
as grelhas das sarjetas do Cemitério Paroquial de Fornelos, e pelo que temos
conhecimento em outros locais já foram roubados ferro, materiais em cobre, entre
outros, pedimos atenção a todos e alguma situação que achem estranha e fora do
comum por favor comuniquem às autoridades.
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 Freguesia.
Boa semana!
FICHA TÉCNICA
Boletim Paroquial de Fornelos e Queijada • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa
• Publicação: Semanal • Tiragem: 300 Ex. tel. 258 944 132 • E-mail: parocofornelos@diocesedeviana.pt
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com • Facebook: Paroquias Ribeira Fornelos Queijada
• Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho.

A Solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de "um Deus em três pessoas"; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.
Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus da relação, empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu Povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que lhes fala,
que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de vida, que está permanentemente atento aos problemas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e para
nos oferecer perspetivas de vida plena e verdadeira.
A segunda leitura confirma a mensagem da primeira: o Deus em quem acreditamos não é um
Deus distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de Criador e que assiste com indiferença e
impassibilidade aos dramas dos homens; mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada
da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e definitiva.
No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a
comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo e são enviados a apresentar, a todos os homens e
mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária.
In “Dehonianos”
Iª Leitura: Gn 3, 9 - 15;
Salmo Responsorial: 129(130);
IIª Leitura: Cor 4, 13 - 5, 1;
Evangelho: Mc 3, 20 - 35.
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CONFRARIA S. SACRAMENTO
(Queijada)
A Confraria do Santíssimo Sacramento
vai iniciar o habitual peditório para o
sagrado lausperene. O remanescente contribuirá para ajuda às obras de restauro da
capela-mor e outros encargos relacionados com os bens da Confraria.
Aquando o peditório, será feita a angariação de novos irmãos, que contribuirão
com um anual para sustentar as obrigações que os estatutos obrigam. Esta quota
é de 1 Euro.
Direitos dos irmãos:
•6 missas anuais pelos irmãos falecidos;
•Jubileu das almas na data mais próxima do aniversário da Confraria;
•Presença da bandeira da Confraria no
dia do funeral;
•Invocação de preces pelas intenções
dos Irmãos vivos.
Os novos Irmãos serão apresentados no
dia em que a Confraria celebra os 300
anos da sua fundação.
SABER APRENDER - A louvar
Deus juntos, nós e a pedra
A Plataforma de Ação da Laudato Si’
foi
lançada
—
https://
plataformadeacaolaudatosi.org. Um convite a mudar os nossos estilos de vida
com acções concretas. Mas como diz a
teóloga Isabel Varanda — e bem — em
entrevista ao Sete Margens, as medidas
que muitos consideram mais concretas
podem ser realizadas por qualquer pessoa, independentemente da sua experiência de vida cristã. Logo, pergunta Isabel
Varanda — «Como Igreja de Jesus Cristo, onde é que está a singularidade da
atitude, de um estilo de vida?» É uma
questão que me faço desde que a Laudato
Si’ foi lançada.
A Laudato Si’ pode assentar sobre o
melhor conhecimento científico do que
qualquer outra Encíclica; e inspirar os

cristãos na sua vida pessoal, bem como
as instituições a que pertencem, a alterar
os padrões de consumo, e a optar por
tecnologias mais sustentáveis, mas nada
disso distingue o cristão de uma pessoa
de boa vontade. Numa outra entrevista
feita a Luisa Schmidt, socióloga do ambiente, aquilo que o olhar sociológico considera como inovador na Laudato Si’,
sinceramente, não me parece distinguirse de outras inovações ao nível dos movimentos ecológicos, ou de apelos de outros Papas, anteriores a Francisco, em
relação à ligação entre o grito da Terra e
o dos pobres. Porém, numa entrevista à
Ecclesia, Juan Ambrósio reconhece que
nenhuma Encíclica trouxe tanto o tema
da ecologia como esta para o centralidade
da experiência cristã, mas demorou tempo a ser acolhida pelas nossas comunidades.
Uma das novidades talvez seja a expressão ”Ecologia Integral” que sintetiza
a crise ambiental à social, mas já S. João
Paulo II acenava a essa ligação na noção
de ecologia humana, ou o filósofo Felix
Guattari com as suas três ecologias, com
uma terceira ligada à identidade da própria pessoa que, em Bento XVI, na sua
Caritas in Veritate, assumia contornos
mais profundos de uma ecologia espiritual. Existe, então, algo de radicalmente
novo na Laudato Si’?
Em 2009, num artigo para a Communio, explorei a noção de “Ecologia de
Comunhão” como — «(…) uma filosofia
ecológica que envolve os ambientes social, mental e natural orientada para a sua
comunhão.» Em causa estava a procura
de uma nova compreensão da relação
entre o ser humano e a natureza a partir
de uma visão centrada nos relacionamentos, em vez dos habituais pólos (homem,
vida, planeta, cosmos, etc.) que davam
origem aos vários “centrismos”. (cont)
Miguel Oliveira Panão, in “Ecclesia”
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Terça
01

18:30

- VIIº Dia: Rosa Maria Magalhães Mimoso de Lima - m. c. Manuel Joaquim
Matos.

08:15

- Eucaristia.

18:30

- Associados do Sagrado Coração de Jesus.

18:00

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Manuel Abreu e Esposa m. c. filha Conceição; - Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora; Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c.
Conceição Abreu Araújo; - Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Casimira Correia Gonçalves (6/12) - m. c. Filha e
Genro (pg); - Laurinda Cerqueira Araújo (33/44) - m. c. filha Rosa e Neto
(pg); - Gracinda Alves de Matos (12/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg); - Domingos Afonso Vieira (1/20) - m. c. Esposa (pg); - Joaquim de Matos Fernandes Bouça (2/5) - m. c. Família (pg); - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - José Fernandes Cachada - m. c. Família; - Missas de Rol (3).

Quinta
03
Sexta
04

Sábado
05

Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo

X Domingo do Tempo Comum
08:15

- Igreja Paroquial: - Maria Fernandes Lopes (6/10) - m. c. Marido e filho
Jorge (pg); - João Correia e Laurinda Martins Fernandes (7/50) - m. c. Filhos
(pg); - Gracinda Alves de Matos e António Domingos Alves de Matos (3/4) m. c. Casal Amigo (pg); - Manuel Sousa Pais (3/4) - m. c. Pessoa Amiga (pg); José Fernandes Correia e Maria Joaquina de Sousa Lopes - m. c. Filhos (pg); Manuel António Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. José Vieira; - João
Vieira Lopes e Esposa - m. c. Filha Madalena Gonçalves Lopes (pg); - Gaspar
Pereira Dias - m. c. Família (pg); - Agostinho Sousa Pinto e Maria Júlia Puga
Cachada - m. c. filha Maria das Dores; - Júlia de Lima Brito (aniv.) - m. c. filha
Celeste; - Maria das Dores Rebolo Quintas - m. c. irmão José Luís; - José de
Oliveira e João Baptista da Cunha - m. c. Casimira Oliveira (pg); - Manuel
Nicolau e Maria Oliveira da Costa - m. c. José Fernandes (pg); - Missas de Rol
(12).

14:30

- Capela de Santo Amaro: - António Fernandes Cachada (6/20) - m. c. Família (pg); - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Júlio de Sá
Pais (1/2) - m. c. Pessoa Amiga (pg); - João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos Anjos; - José de Amorim e Rosa Gonçalves
Puga - m. c. filho Carlos; - Amadeu Pereira Rodrigues, João Pereira e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Leitão Fernandes; - Rosa de Matos
Carneiro de Sá, Júlio de Sá Pais e Manuel Carneiro de Sá Pais; - Santo Amaro
(ação de graças) - Filomena Quintela.

Dom.
06

