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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
4 

19:00 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XIX Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emília Lopes Gonçalves (14/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (53/75) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (43/104) - Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (17/20) - m. c. filha Carminda  (pg); 
- José Maria Lobato Correia (4/100) - m. c. Família (pg); 
- Maria do Carmo Correia Malafaia - m. c. Marido (pg); 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacramento - 
m. c. Fábrica da Igreja; 
- 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; 
- Eufrásia Vieira de Lima - m. c. Emília Barros Rodrigues; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Nossa Senhora da Cabeça (pg); 
- Adelino Martins Gonçalves, Manuel Cerqueira e Carlota Fernandes - 
m. c. Esposa; 
- António de Sousa Lopes e Esposa - m. c. Júlia de Barros Lopes (pg); 
- Senhora das Dores e Senhor da Saúde - m. c. Emília Pinto; 
- Maria das Dores Rebolo Quintas - m. c. Filhos e Netos; 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido. 

Fornelos: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas e 
calendários.  
- Temos disponíveis na Sede da Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada livros 
"Cancro, Covid e Vida" da autoria de Céu Matos, tem o custo de 15 € cada, onde 
reverte na totalidade para duas Associações que acolhem 
crianças: Associação AMA Autismo; Associação Acreditar. 
Venha adquirir já o seu! 
- Catequese: Ao longo do mês de Agosto, os Encar regados de Educação devem 
fazer a inscrição para o primeiro ano de catequese. As inscrições encontram-se na 
sacristia ou no cartório paroquial.                                                            Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum repete, no essencial, a mensagem das 
leituras do passado domingo. Assegura-nos que Deus está empenhado em oferecer ao seu 
Povo o alimento que dá a vida eterna e definitiva. 

A primeira leitura dá-nos conta da preocupação de Deus em oferecer ao seu Povo, com 
solicitude e amor, o alimento que dá vida. A ação de Deus não vai, apenas, no sentido de 
satisfazer a fome física do seu Povo; mas pretende também (e principalmente) ajudar o 
Povo a crescer, a amadurecer, a superar mentalidades estreitas e egoístas, a sair do seu 
fechamento e a tomar consciência de outros valores. 

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o "pão" da vida que desceu do céu para dar 
vida ao mundo. Aos que O seguem, Jesus pede que aceitem esse "pão" - isto é, que escu-
tem as palavras que Ele diz, que as acolham no seu coração, que aceitem os seus valores, 
que adiram à sua proposta. 

A segunda leitura diz-nos que a adesão a Jesus implica o deixar de ser homem velho e o 
passar a ser homem novo. Aquele que aceita Jesus como o "pão" que dá vida e adere a 
Ele, passa a ser uma outra pessoa. O encontro com Cristo deve significar, para qualquer 
homem, uma mudança radical, um jeito completamente diferente de se situar face a Deus, 
face aos irmãos, face a si próprio e face ao mundo.                                                        In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1Re 19, 4 - 8; 

Salmo Responsorial: 33 (34); 

IIª Leitura: Ef 4, 30 - 5, 2; 

Evangelho: Jo 6, 41 - 51. 
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DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 25 de Julho do corrente ano, 
foi batizada a menina Margarida Matos 
Paredinha, nascida a 26 de Julho de 
2020, filha de Luís Filipe Coelho Paredi-
nha e de Lucília Maria Pires Matos Pare-
dinha. 

São padrinhos: Hugo César Sousa oli-
veira e Bruna isabel Nogueira de Barros. 

 
MENSAGEM PARA OS AVÓS 

(cont) 

Estas palavras são dirigidas também a 
nós, hoje, e ajudam-nos a entender me-
lhor que a nossa vocação é salvaguardar 
as raízes, transmitir a fé aos jovens e cui-
dar dos pequeninos. Atenção!  

Qual é a nossa vocação hoje, na nossa 
idade? Salvaguardar as raízes, transmitir 
a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. 
Não vos esqueçais disto. 

Não importa quantos anos tens, se ain-
da trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou 
tens uma família, se te tornaste avó ou 
avô ainda relativamente jovem ou já 
avançado nos anos, se ainda és autónomo 
ou precisas de ser assistido, porque não 
existe uma idade para aposentar-se da 
tarefa de anunciar o Evangelho, da tarefa 
de transmitir as tradições aos netos. É 
preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, 
sair de si mesmo para empreender algo 
de novo. 

Portanto existe uma renovada vocação, 
também para ti, num momento crucial da 
história. Perguntar-te-ás: Mas, como é 
possível? As minhas energias vão-se 
exaurindo e não creio que possa ainda 
fazer muito. 

Como posso começar a comportar-me 
de maneira diferente, quando o hábito se 
tornou a regra da minha existência? Co-
mo posso dedicar-me a quem é mais po-
bre, se já tenho tantas preocupações com 
a minha família? 

Como posso alongar o meu olhar, se 
não me é permitido sequer sair da resi-

dência onde vivo? Não é um fardo já 
demasiado pesado a minha solidão? 
Quantos de vós se interrogam: Não é um 
fardo já demasiado pesado a minha soli-
dão? O próprio Jesus ouviu Nicodemos 
dirigir-Lhe uma pergunta deste tipo: 
«Como pode um homem nascer, sendo 
velho?» (Jo 3, 4). Isso é possível – res-
ponde o Senhor –, abrindo o próprio co-
ração à obra do Espírito Santo, que sopra 
onde quer. Com a liberdade que tem, o 
Espírito Santo move-Se por toda a parte e 
faz aquilo que quer. 

Como afirmei já mais de uma vez, da 
crise que o mundo atravessa, não saire-
mos iguais: sairemos melhores ou piores. 
E «oxalá não seja mais um grave episó-
dio da história, cuja lição não fomos ca-
pazes de aprender [somos de cabeça du-
ra!]. Oxalá não nos esqueçamos dos ido-
sos que morreram por falta de respirado-
res (...). Oxalá não seja inútil tanto sofri-
mento, mas tenhamos dado um salto para 
uma nova forma de viver e descubramos, 
enfim, que precisamos e somos devedo-
res uns dos outros, para que a humanida-
de renasça» (PAPA FRANCISCO, Enc. 
Fratelli tutti, 35). 

Ninguém se salva sozinho. Devedores 
uns dos outros. Todos irmãos. 

Nesta perspetiva, quero dizer que há 
necessidade de ti para se construir, na 
fraternidade e na amizade social, o mun-
do de amanhã: aquele em que viveremos 
– nós com os nossos filhos e netos –, 
quando se aplacar a tempestade. Todos 
devemos ser «parte ativa na reabilitação e 
apoio das sociedades feridas» (Ibid., 77). 
Entre os vários pilares que deverão sus-
tentar esta nova construção, há três que tu 
– melhor que outros – podes ajudar a 
colocar. Três pilares: os sonhos, a memó-
ria e a oração. A proximidade do Senhor 
dará – mesmo aos mais frágeis de nós – a 
força para empreender um novo caminho 
pelas estradas do sonho, da memória e da 
oração. (cont)          

 
Papa Francisco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
03 

18:30 - VIIº Dia - Glória Fernandes Pais (pg). 

Sexta 
06 

18:30 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (42/44) - m. c. filha Rosa e Neto (pg); 
- Casimira Correia Gonçalves (8/12) - m. c. Filha e Genro (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (9/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (5/20) - m. c. 
filho José Mendes de Sousa (pg); 
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; 
- Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- Vº Aniv. - José Fernandes Cachada - m. c. António Lopes de Olivei-
ra (2-08); 
- António Trelães e Rosa Fernandes Correia - m. c. Manuel Trelães 
(pg); 
 - Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
08 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX Domingo do Tempo Comum 
 
 

- Almas do Purgatório (6/9) m. c. Maria Leitão Pais (pg); 
- Maria de Jesus Cerqueira (aniv.) e Augusto Cerqueira da Costa - m. c. 
filha Belozinda; 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (13/50) - m. c. Filhos 
(pg);  
- José Carneiro de Sousa (aniv. fal) e Maria Vieira - m. c. Júlia Vieira 
(pg);  
- IIº Aniv. - António Alves Oliveira - m. c. Família;  
- Carlos Costa (5/5) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria de Jesus Matos Miguel (1/24) - Rol (pg);   
- Missas de Rol (10). 
 
 
 


