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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quarta 

21 

 
19:00 

 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XVII Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (16/20) - m. c. filha 
Carminda (pg); 
- José Maria Lobato Correia (3/100) - m. c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (42/104) - Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (13/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (52/75) - Rol (pg); 
- Carlos Manuel Sousa Leitão (3/5) - Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas e Maria Laura dos Santos Lima 
(6)/12) (pg); 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Filho; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Glória Vieira de Lima (aniv) e Manuel de Barros - m. c. sobri-
nha Casimira; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- Santo Amaro (pg). 

Fornelos: Segunda a sexta-feira, às 17:30 horas, preparação próxima da Pri-
meira comunhão e Profissão de Fé.  

 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A liturgia do 16º Domingo do Tempo Comum dá-nos conta do amor e da solicitude de Deus pelas 

"ovelhas sem pastor". Esse amor e essa solicitude traduzem-se, naturalmente, na oferta de vida nova 
e plena que Deus faz a todos os homens. 

Na primeira leitura, pela voz do profeta Jeremias, Jahwéh condena os pastores indignos que usam 
o "rebanho" para satisfazer os seus próprios projetos pessoais; e, paralelamente, Deus anuncia que 
vai, Ele próprio, tomar conta do seu "rebanho", assegurando-lhe a fecundidade e a vida em abun-
dância, a paz, a tranquilidade e a salvação. 

O Evangelho recorda-nos que a proposta salvadora e libertadora de Deus para os homens, apre-
sentada em Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os discípulos de Jesus são - como Jesus o foi 
- as testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de Deus por esses homens e mulheres que 
caminham pelo mundo perdidos e sem rumo, "como ovelhas sem pastor". A missão dos discípulos 
tem, no entanto, de ter sempre Jesus como referência... Com frequência, os discípulos enviados ao 
mundo em missão devem vir ao encontro de Jesus, dialogar com Ele, escutar as suas propostas, 
elaborar com Ele os projetos de missão, confrontar o anúncio que apresentam com a Palavra de 
Jesus. 

Na segunda leitura, Paulo fala aos cristãos da cidade de Éfeso da solicitude de Deus pelo seu Po-
vo. Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo, que deu a todos os homens, sem exceção, a 
possibilidade de integrarem a família de Deus. Reunidos na família de Deus, os discípulos de Jesus 
são agora irmãos, unidos pelo amor. Tudo o que é barreira, divisão, inimizade, ficou definitivamente 
superado..                                                                                                                                           In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 2 Re 4, 12 - 44; 

Salmo Responsorial: 144 (145); 

IIª Leitura: Ef 4, 1 - 6; 

Evangelho: Jo 6, 1 - 15. 

ÁGUA VIVA  
Nº 404 – 18 a 24 de Julho de 2021 

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 11 de Julho do corrente ano, 
foi batizado o menino David Martins 
Caldas, nascido a 29 de Setembro de 
2019, filho de João Eduardo Martins de 
Lima Caldas e de Cândida isabel Martins 
de La Féria. 

São padrinhos: Hugo Filipe da Silva 
Pais Vieira e Marlene Martins da Silva 
Malheiro.  

- No dia 14 de julho, do corrente ano, 
faleceu a Senhora Rosa de Sousa Lopes, 
aos 97 anos. 

O corpo chegou à Igreja Paroquial, às 
08:30 horas, do dia 16. Aqui, teve início 
a celebração exequial, às 09:30 horas. Foi 
a sepultar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realiza-se no dia 
24 de Julho, às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 
A IGREJA DA MISERICÓRDIA 

(cont) 

Onde está a misericórdia naqueles que 
vociferam e criticam tudo e todos e, tan-
tas vezes, pecam e fingem ser cristãos e, 
com a sua dupla vida, provocam escânda-
lo, interroga Francisco no seu livro 
(cap.VII). 

Regresso, num exercício de contempla-
ção, ao episódio descrito em Mc 10:13-
16 e Mt 19:14, no qual Jesus, perante as 
crianças que o rodeavam, exorta os que 
estão à sua volta para deixar vir até Ele 
os pequeninos. Todos os pequeninos, 
todos – os pobres, os doentes, os refugia-
dos, os idosos, os homossexuais, os reca-
sados/divorciados, os desempregados, os 
deprimidos, os portadores de deficiência, 
como aquela menina da foto, precisam 
dessa mão que os ampara e acarinha, que 
lhes dá força. E terei eu sido essa mão 
para outros? Sei, com segurança, que 
tantas vezes foi uma mão que susteve a 
tempestade interior que se levantava e 
agitava dentro de mim. E foi através des-
sa misericórdia, oferecida generosamente 

por outro ser humano, que eu senti a pre-
sença de Deus. 

É essa Igreja da Misericórdia, «a revo-
lução da misericórdia», nas palavras de 
Halik, em que acredito, porque é só nela 
que vejo Cristo, portador da Boa Nova do 
mandamento do Amor. E vocês? Sei que 
sim.             Sandra Côrtes-Moreira, in “Ecclesia” 

 
MENSAGEM PARA OS AVÓS 

 
Queridos avôs, queridas avós! 
«Eu estou contigo todos os dias» (cf. 

Mt 28, 20) é a promessa que o Senhor fez 
aos discípulos antes de subir ao Céu; e 
hoje repete-a também a ti, querido avô e 
querida avó. Sim, a ti! «Eu estou contigo 
todos os dias» são também as palavras 
que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, 
gostaria de te dirigir por ocasião deste 
primeiro Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos: toda a Igreja está solidária conti-
go – ou melhor, connosco –, preocupa-se 
contigo, ama-te e não quer deixar-te 
abandonado. 

Bem sei que esta mensagem te chega 
num tempo difícil: a pandemia foi uma 
tempestade inesperada e furiosa, uma 
dura provação que se abateu sobre a vida 
de cada um, mas, a nós idosos, reservou-
nos um tratamento especial, um trata-
mento mais duro. Muitíssimos de nós 
adoeceram – e muitos partiram –, viram 
apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos 
próprios entes queridos, e tantos – dema-
siados – viram-se forçados à solidão por 
um tempo muito longo, isolados. 

O Senhor conhece cada uma das nossas 
tribulações deste tempo. 

Ele está junto de quantos vivem a dolo-
rosa experiência de ter sido afastado; a 
nossa solidão – agravada pela pandemia 
– não O deixa indiferente. Segundo uma 
tradição, também São Joaquim, o avô de 
Jesus, foi afastado da sua comunidade, 
porque não tinha filhos; a sua vida – co-
mo a de Ana, sua esposa – era considera-
da inútil. (cont)          

Papa Francisco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
20 

18:30 - Vº Aniv - Artur Lopes Martins - m. c. Esposa e Filhos 
(pg). 

Sexta 
23 

18:30 - Iº Aniv - Laurinda Martins Fernandes - m. c. filho Alber-
tino (pg) (22). 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
24 

 
 
 
 
 
 
 

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 (40/44) - m. c. filha Rosa e 
Neto (pg); 
- Gracinda Alves de Matos (19/20) - m. c. sobrinha Lucília 
(pg); 
- Domingos Afonso Vieira (7/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes 
(3/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa (pg); 
- Agostinho Rodrigues de Matos (5/5) - m. c. Família (pg); 
- Gracinda Trelães e José Barbosa Cachada - m. c. Família; 
- José de Melo (aniv. fal) - m. c. Família; 
- VIIº Dia - Rosa de Sousa Lopes (pg); 
- Missas de Rol (4).  

 
 
 
 
 
 

Dom.  
25 

 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

10:30 
 
 

XVII Domingo do Tempo Comum 
 

 
- (Ação de graças) 29º aniv. de Matrimónio de António 
Oliveira e Maria de Lurdes Pais; 
- Aires Joaquim da Costa (aniv) - m. c. filho Inácio; 
- Alberto Rodrigues de Barros (aniv. fal) e Maria da Con-
ceição Lourenço - m. c. filha Graça. 

 
Primeira Comunhão e Profissão de Fé: 
- Povo de Deus. 
 

 


