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Quarta 19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda;
28
- Maria das Dores Rebolo Quintas - filha Diana Amorim.

DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM

XVIII Domingo do Tempo Comum

Dom
01

09:30 - Povo de Deus.

Fornelos: Colabor e com as missões, compr ando almanaques, agendas e
calendários.

- A segunda aplicação de produtos para o combate à “Flavescência Dourada” deve ser feita entre os dias 19 de Julho a 28 de Julho de 2021.
Boa semana!
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A liturgia do 17º domingo Comum dá-nos conta da preocupação de Deus em saciar a "fome" de
vida dos homens. De forma especial, as leituras deste domingo dizem-nos que Deus conta connosco
para repartir o seu "pão" com todos aqueles que têm "fome" de amor, de liberdade, de justiça, de
paz, de esperança.
Na primeira leitura, o profeta Eliseu, ao partilhar o pão que lhe foi oferecido com as pessoas que o
rodeiam, testemunha a vontade de Deus em saciar a "fome" do mundo; e sugere que Deus vem ao
encontro dos necessitados através dos gestos de partilha e de generosidade para com os irmãos que
os "profetas" são convidados a realizar.
O Evangelho repete o mesmo tema. Jesus, o Deus que veio ao encontro dos homens, dá conta da
"fome" da multidão que O segue e propõe-Se libertá-la da sua situação de miséria e necessidade.
Aos discípulos (aqueles que vão continuar até ao fim dos tempos a mesma missão que o Pai lhe
confiou), Jesus convida a despirem a lógica do egoísmo e a assumirem uma lógica de partilha, concretizada no serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. É esta lógica que permite passar da
escravidão à liberdade; é esta lógica que fará nascer um mundo novo.
Na segunda leitura, Paulo lembra aos crentes algumas exigências da vida cristã. Recomenda-lhes,
especialmente, a humildade, a mansidão e a paciência: são atitudes que não se coadunam com esquemas de egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de preconceito em relação aos irmãos.
In “Dehonianos”

Iª Leitura: Ex 16, 2 - 4. 12 - 15;
Salmo Responsorial: 77 (78);
IIª Leitura: Ef 4, 17. 20 - 24;
Evangelho: Jo 6, 24 - 35.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

VIDA CRISTÃ
(Fornelos)

- No dia 18 de Julho do corrente ano,
foi batizado o menino Rodrigo Teixeira
Pais, nascido a 13 de J ulho de 2019,
filho de João Manuel de Sá Pais e de
Cátia Patrícia Amorim Teixeira.
São padrinhos: Paulo Miguel Pais Barros e Leandra Raquel Teixeira Matos.
- No dia 17 de julho, do corrente ano,
faleceu a Senhora Laurinda Rodrigues
Teixeira, aos 86 anos.
O corpo chegou à Igreja Paroquial, às
09:00 horas, do dia 19. Aqui, teve início
a celebração exequial, às 10:00 horas. Foi
a sepultar ao cemitério local de Fornelos.
A missa de sétimo dia, realizou-se no
dia 21 de Julho, às 18:15 horas.
- No dia 21 de julho, do corrente ano,
faleceu a Senhora Maria de Matos Correia Gonçalves, esposa de António de
Sousa Gonçalves, aos 59 anos.
O corpo chegou à Igreja Paroquial, às
16:00 horas, do dia 22. Aqui, teve início
a celebração exequial, às 17:00 horas. Foi
a sepultar ao cemitério local de Fornelos.
A missa de sétimo dia, realiza-se no dia
26 de Julho, às 19:30 horas.
As mais sentidas condolências.
MENSAGEM PARA OS AVÓS
(cont)

Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para
o consolar. Estava ele, triste, fora das
portas da cidade, quando lhe apareceu um
Enviado do Senhor e lhe disse:
«Joaquim, Joaquim! O Senhor atendeu a
tua oração insistente».
Giotto dá a impressão, num afresco
famoso2, de colocar a cena de noite, uma
daquelas inúmeras noites de insónia a
que muitos de nós se habituaram, povoadas por lembranças, inquietações e anseios.
Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o
Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão repetindo-nos: «Eu

estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, di
-lo a mim, a todos. Está aqui o sentido
deste Dia Mundial que eu quis celebrado
pela primeira vez precisamente neste ano,
depois dum longo isolamento e com uma
retomada ainda lenta da vida social: oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada
idosa – especialmente quem dentre vós
está mais sozinho – receba a visita de um
anjo!
Este anjo, algumas vezes, terá o rosto
dos nossos netos; outras vezes, dos familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste momento
difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes, para cada
um de nós, os abraços e as visitas, e muito me entristece o facto de as mesmas
não serem ainda possíveis em alguns
lugares.
Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros também através da Palavra divina,
que Ele nunca deixa faltar na nossa vida.
Cada dia, leiamos uma página do Evangelho, rezemos com os Salmos, leiamos
os Profetas!
Ficaremos comovidos com a fidelidade
do Senhor. A Sagrada Escritura ajudarnos-á também a entender aquilo que o
Senhor nos pede hoje na vida. De facto,
Ele manda os operários para a sua vinha
a todas as horas do dia (cf. Mt 20, 1-16),
em cada estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para me tornar Bispo de Roma quando
tinha chegado, por assim dizer, à idade da
aposentação e imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está
sempre junto de nós – sempre – com novos convites, com novas palavras, com a
sua consolação, mas está sempre junto de
nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e
nunca vai para a reforma. Nunca.
No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos
Apóstolos: «Ide, pois, fazei discípulos de
todos os povos, batizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos te-
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Seg.
26

19:30 - VIIº Dia - Maria de Matos Correia Gonçalves (21) (pg).

Terça
27

18:30 - XIº Aniv. - Carla Andreia Dantas Pereira - m. c. Manuel Joaquim
Matos (26).

Sexta
30

18:30 - António Dias Correia (aniv. fal) e Teresa Rodrigues Vieira - m. c.
Gracinda Rodrigues Dias.

Sábado
31

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família
(pg);
- Laurinda Cerqueira Araújo (41/44) - m. c. filha Rosa e Neto (pg);
- Gracinda Alves de Matos (20/20) - m. c. sobrinha Lucília (pg);
18:00 - Domingos Afonso Vieira (8/20) - m. c. Esposa (pg);
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (4/20) - m. c.
filho José Mendes de Sousa (pg);
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;
- Álvaro da Cunha Araújo - m. c. Esposa e Filhos; - Missas de Rol (3).
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08:15 Igreja Paroquial: - Maria Fernandes Lopes (8/10) m. c. Marido e
filho Jorge (pg); - Manuel António Vieira e António Fernandes Vieira
- m. c. José Vieira; - Maria de Jesus Cerqueira (aniv.) e Marido - m. c.
filho António; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes (12/50) m. c. Filhos (pg); - Maria Rodrigues Nogueira (aniv. fal) - m. c. filha
Rosa; - Iº Aniv. - Manuel Sousa Pais - m. c. Filhos; - Carlos Costa
(4/5) - m. c. Esposa (pg); - Rosa de Matos Cerqueira (4/4) - m. c. Marido (pg); - Lourenço Baptista Malheiro Vieira e José Lopes Crasto m. c. filho Manuel Vieira; - António Matos (aniv.) - m. c. Manuel Joaquim Pereira Matos; - Missas de Rol (12).
14:30 Capela de Santo Amaro: - Missa Cantada e Sermão a Santo Amaro Promessa de Rosa Cerqueira Cachada Lopes; - Alzira Pereira Dias - m.
c. filha Maria dos Anjos (pg); - António Fernandes Cachada (8/20) m. c. Família (pg); - Júlio de Sá Pais (2/2) - m. c. Pessoa Amiga (pg);
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos
Anjos; - Rosa Matos Carneiro de Sá e Manuel Carneiro Sá Pais; - José
Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos; - Amadeu Pereira
Rodrigues, João Pereira Rodrigues e Conceição Fernandes Rodrigues m. c. Albertina Leitão Fernandes; - Autília Baptista Pais, Joaquim Baptista Pais, Laurinda de Matos e Joaquim Sá Pais - m. c. Gracinda e
José; - Adriano Carneiro - m. c. Esposa.

