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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 

Quarta 
07 

 
 

19:00 
 
 
 

 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda.; 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XV Domingo do Tempo Comum 
 
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (14/20) - m. c. filha 
Carminda (pg); 
- José Maria Lobato Correia (2/100) - m. c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (40/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (11/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (50/75) - Rol (pg); 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Abílio da Silva Sousa - m. c. filha cunhada Maria Costa Vieira 
(pg); 
- Maria do Carmo Correia Malafaia - m. c. Marido (pg); 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento - m. c. Fábrica da Igreja; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Madalena Oliveira; 
- Pais de Emília Barros Rodrigues; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- São Brás (pg), 
- Vº Aniv. - Manuel Amorim Gonçalves - m. c. filho José Car-
los (pg). 

 - A Adega de Ponte de Lima informa os Senhores Associados e os viticultores 
em geral, que a primeira aplicação de produtos para o combate à “Flavescência 

dourada” deve ser feita entre os dias: 02 de Julho a 12 de Julho de 2021. 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
A liturgia deste domingo revela que Deus chama, continuamente, pessoas para serem 

testemunhas no mundo do seu projeto de salvação. Não interessa se essas pessoas são 
frágeis e limitadas; a força de Deus revela-se através da fraqueza e da fragilidade desses 
instrumentos humanos que Deus escolhe e envia. 

A primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da vocação de Ezequiel. A voca-
ção profética é aí apresentada como uma iniciativa de Jahwéh, que chama um "filho de 
homem" para ser, no meio do seu Povo, a voz de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto que Deus atua e manifesta o 
seu poder no mundo através de instrumentos débeis, finitos e limitados. Na ação do após-
tolo - ser humano, vivendo na condição de finitude, de vulnerabilidade, de debilidade - 
manifesta-se ao mundo e aos homens a força e a vida de Deus. 

O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré, 
reafirma uma ideia que aparece também nas outras duas leituras deste domingo: Deus 
manifesta-Se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando os homens se recusam a 
entender esta realidade, facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que vem 
ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes apresenta.                     In “Dehonianos” 

 Iª Leitura: Am 7, 12 - 15; 

Salmo Responsorial: 84 (85); 

IIª Leitura: Ef 1, 3 - 14; 

Evangelho: Mc 6, 7 - 13. 

ÁGUA VIVA  
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DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 



AS FESTAS POPULARES  
NA IGREJA 

(cont) 

5 – Recuemos até ao Concílio de Tren-
to, momento histórico fundamental para a 
evolução de práticas e manifestações da 
religiosidade popular, mormente no âm-
bito da devoção aos santos. Obedecendo 
ao especial clima de religiosidade fomen-
tado pela reforma tridentina, foi impressa 
uma nova dinâmica às práticas promovi-
das pelas comunidades cristãs, nomeada-
mente ao nível das manifestações públi-
cas de fé e devoção. A valorização da 
dimensão espiritual e da religiosidade na 
experiência do cristão acabou por funcio-
nar como fenómeno propulsor de cerimo-
niais públicos – onde se enquadrou, por 
exemplo, as procissões – contribuindo 
para o surgimento e crescimento dos fol-
guedos que já integravam o calendário 
cristão. Emparelhado aos atos eminente-
mente religiosos surgiriam os demais 
momentos da confraternização comunitá-
ria. Só mais tarde surgiria a tensão entre 
o profano e o sagrado. 

6 – Ainda hoje as festas populares são a 
expressão mais evidente desse antagonis-
mo, especialmente as que são celebradas 
durante o mês de junho, nas quais o que 
denominamos de profano se mistura com 
aquilo que entendemos por sagrado. Pe-
rante estas dúvidas e amálgamas, como 
deve a Igreja intervir? Limitar as festivi-
dades apenas às novenas, eucaristias e 
procissões, buscando a exclusão dos ele-
mentos mais gentios? Ou procurando 
uma renovada leitura da realidade, na 
qual a perceção plena do ser humano se 
enquadre numa antropologia mais lúcida? 
A este propósito, em 2004, a Arquidioce-
se de Braga publicou um conjunto de 
orientações pastorais sobre festas religio-
sas. Considerando que as festas “fazem 
parte da existência humana e constituem 
uma das formas de viver e manifestar 
publicamente a fé”, apelava-se a uma 
crescente “dignificação” das festas, evi-
tando “divisões na comunidade” e 

“esbanjamento de dinheiro”, entre outras 
problemáticas advindas precisamente 
dessa fronteira delineada entre profano e 
sagrado, pagão e religioso. 

7 – As festas populares surgiram e de-
senvolveram-se em torno de uma deter-
minada evocação de cariz hagiográfico. 
Talvez até aos dias de hoje se constituam 
como momento primordial de expansão 
de confraternizações e afetos tão necessá-
rios para o ser humano, cuja oportunida-
de eram os preceitos concedidos pelos 
oragos. Ao santo se associava, pois, o 
júbilo, a harmonia com a comunidade e, 
até, os amores. Poderá haver maiores 
evidências de vida cristã? Neste tempo 
em que a pandemia nos obrigou a um 
demorado intervalo no quotidiano, que se 
estendeu também às tão aguardadas fes-
tas populares, seria certamente oportuna 
uma alargada reflexão eclesial sobre as 
festas populares e o papel da Igreja na 
realização das mesmas. 

Rui Ferreira, in “Ecclesia” 
 

 
ENCONTRO DAS FAMÍLIAS 

 
O Papa anunciou que o próximo En-

contro Mundial das Famílias (EMF) vai 
decorrer em 2022 num formato inédito, 
com eventos em cada diocese católica, 
em ligação com Roma. 

“Na medida do possível, convido, pois, 
as comunidades diocesanas a organizar 
iniciativas a partir do tema do encontro, 
utilizando os símbolos que a Diocese de 
Roma está a preparar. Peço que sejam 
dinâmicos, ativos e criativos, para se or-
ganizarem com as famílias, em sintonia 
com o que acontecerá em Roma”, referiu 

Francisco. 
O tema do 10.º EMF será ‘O Amor em 

família: vocação e caminho de santidade’ 
e decorre após o adiamento de um ano, 
por causa da pandemia. 

O evento vai decorrer de 22 a 26 de 
junho de 2022… 

OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
06 

18:30 - Santo Amaro - m. c. Maria Dina Pereira (pg). 

Quinta 
08 

18:30 - XXXº Dia - Maria de Jesus Matos Miguel - m. c. Associação 
do Sagrado Coração de Jesus (pg). 

Sexta 
09 

18:30 - José Gonçalves Pereira (aniv. nas) e Rosa Martins Gonçalves - 
m. c. filha Maria Dina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (38/44) - m. c. filha Rosa e Neto 
(pg); 
- Gracinda Alves de Matos (17/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (5/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (1/20) - 
m. c. filho José Mendes de Sousa (pg); 
- João Pias (aniv. nas) - m. c. filha Deolinda; 
- Ao Senhor, Nossa Senhora e São Bento - m. c. Rosa Baptista 
Pais Matos; 
- António Domingos Abreu Calhum e Laura Matos Correia 
Abreu Calhum - m. c. sobrinha Maria Celeste Rodrigues; 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); 
- Agostinho Rodrigues de Matos (4/5) - m. c. Família (pg);  
- Missas de Rol (4).  

 
 
 
 
 
 

Dom.  
11 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 
 
 
 
 

https://www.diocesidiroma.it/Roma2022_pt/

