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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quarta 

11 

 
19:00 

 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XX Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emília Lopes Gonçalves (15/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (54/75) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (44/104) - Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (18/20) - m. c. filha Carminda  (pg); 
- José Maria Lobato Correia (5/100) - m. c. Família (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Joaquina Lima; 
- Pai, Avós e Tios de Alzira Araújo; 
- Emília Vicente de Araújo, Antónia Pinto de Sousa e Maria 
Pinto de Sousa - m. c. Emília Pinto; 
- Nossa Senhora Aparecida - Promessa de Carminda Cerqueira 
Lobato. 
 

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 19º Domingo do Tempo Comum dá-nos conta, uma vez mais, da preocu-
pação de Deus em oferecer aos homens o "pão" da vida plena e definitiva. Por outro lado, 
convida os homens a prescindirem do orgulho e da auto-suficiência e a acolherem, com 
reconhecimento e gratidão, os dons de Deus. 

A primeira leitura mostra como Deus Se preocupa em oferecer aos seus filhos o alimen-
to que dá vida. No "pão cozido sobre pedras quentes" e na "bilha de água" com que Deus 
retempera as forças do profeta Elias, manifesta-se o Deus da bondade e do amor, cheio de 
solicitude para com os seus filhos, que anima os seus profetas e lhes dá a força para teste-
munhar, mesmo nos momentos de dificuldade e de desânimo. 

O Evangelho apresenta Jesus como o "pão" vivo que desceu do céu para dar a vida ao 
mundo. Para que esse "pão" sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração 
de cada homem ou mulher, é preciso "acreditar", isto é, aderir a Jesus, acolher as suas 
propostas, aceitar o seu projeto, segui-l'O no "sim" a Deus e no amor aos irmãos. 

A segunda leitura mostra-nos as consequências da adesão a Jesus, o "pão" da vida... 
Quando alguém acolhe Jesus como o "pão" que desceu do céu, torna-se um Homem No-
vo, que renuncia à vida velha do egoísmo e do pecado e que passa a viver na caridade, a 
exemplo de Cristo.                                                                                                                       In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Apoc 11, 19a; 12, 1 - 6a.10ab; 

Salmo Responsorial: 44 (45); 

IIª Leitura: Cor 15, 20 - 26; 

Evangelho: Lc 1, 39 - 56. 

ÁGUA VIVA  
Nº 407 – 08 a 14 de Agosto de 2021 

DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 1 de Agosto do corrente ano, 
foi batizado o menino Lucas Rodrigues 
Lago, nascido a 09 de Novembro de 
2019, filho de Hélder Manuel Vieira do 
Lago e de Rafaela Rodrigues Meireis. 

São padrinhos: Daniel Filipe Vieira do 
Lago e Maria da Conceição Rodrigues da 
Fonte. 

- No dia 5 de Agosto do corrente ano, 
foram batizados os meninos Mafalda 
Afonso do Lago Correia e Guilherme 
Afonso do Lago Correia, nascidos a 05 
de Julho de 2019, filhos de Hélder de 
Jesus Gonçalves Correia e de Liliana 
Andreia Vieira do Lago. 

São padrinhos da Mafalda: tiago André 
Gonçalves Correia e Anne-Sophie Perei-
ra da Rocha; Padrinhos do Guilherme: 
Hélder Manuel Vieira do Lago e Rafaela 
Rodrigues Meireis. 

- No dia 29 de Julho do corrente ano, 
faleceu a senhora Glória Fernandes Pais, 
esposa de Manuel de Matos Pais, aos 86 
anos. 

O Corpo chegou à Igreja paroquial, às 
16:00 horas, do dia 30. Pelas 17:00 horas, 
teve início a celebração exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A família agradece a presença e sufrá-
gio, representado também em 120 Euros 
para mais sufrágios. 

- No dia 31 de Julho do corrente ano, 
faleceu a senhora Deolinda de Fátima 
Alves Malafaia, esposa de Adalberto 
Martins, aos 77 anos. 

O Corpo chegou à Igreja paroquial, às 
17:00 horas, do dia 02 de Agosto. Pelas 
18:00 horas, teve início a celebração exe-
quial. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A família agradece a presença e sufrá-
gios, representado ainda em 50 Euros 
para mais sufrágios. 

- A família da falecida Rosa Sousa Lo-

pes, agradece a solidariedade e as ofertas 
de 260 Euros para sufrágios. 

A estas famílias, as mais sentidas con-
dolências. 

 
ZOOM IN PORTUGAL 

 
Quem não deseja ir, estar com familia-

res e amigos de cara descoberta, respirar 
a natureza sem filtros, deixar o “zoom” e 
fazer “zoom in” a tantos recantos de Por-
tugal, aproximando-se de lugares e pes-
soas, templos e florestas, montanhas e 
praias? 

O confinamento deixa marcas na eco-
nomia e sobretudo nas pessoas. Limita 
relacionamentos, impossibilita habitar a 
casa comum, sentir a natureza, tocar o 
outro, entregar-se a caminhos de justiça, 
solidariedade, paz, espiritualidade. E 
como é necessário abraçar largos hori-
zontes, os que desafiam ao cuidado dos 
outros, à criatividade sustentável, à vida 
saudável. 

Visitar é um caminho para o cuidado, a 
criatividade e a saúde, no corpo e no es-
pírito! Sobretudo quando leva a ambien-
tes inesperados, que surpreendem pela 
beleza e pelo assombro, no interior e no 
litoral, em contexto de culto ou de cultu-
ra. 

É essa proposta que a Agência ECCLE-
SIA faz neste mês de agosto, com desti-
nos que podem determinar um desconfi-
namento saudável e sustentável! Não 
partem de um local, de uma redação, mas 
das 21 dioceses de Portugal. 

Na edição digital que se divulga no 
primeiro dia de agosto e onde se apresen-
tam também planos da Obra Nacional das 
Pastoral do Turismo, nas “Conversas na 
Ecclesia” que se publicam de segunda a 
sexta-feira em www.ecclesia.pt, às 
17h00, e no programa Ecclesia na Antena 
1, pelas 22h45, partilham-se locais esco-
lhidos por cada diocese de Portugal… 

 
Paulo Rocha, Agência Ecclesia 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Seg. 
09 

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (6/12) - m. c. filho José 
Alves Dantas (pg). 

Terça 
10 

07:30 Manuel Gomes Pereira, Glória Amorim e Emília Guimarães Lopes - 
m. c. filho Armindo. 

Quarta 
11 

18:30 - IIº Aniv. - José Lopes Crasto - m. c. cunhado Manuel Vieira. 

Quinta  
12 

18:30 - IIº Aniv. - Aurora Afonso Vieira - m. c. filha Lurdes. 

Sexta 
13 

18:30 - Rosalina Matos dos Reis - m. c. Manuel Gomes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
14 

 
 
 
 
 
 
 

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 (43/44) - m. c. filha Rosa e Neto (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (10/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (6/20) - m. c. 
filho José Mendes de Sousa (pg); 
- Nossa Senhora Aparecida  - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- S. Francisco de Assis e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; 
- José Lopes Crasto - m. c. Esposa; 
- XXX Dia - Rosa Sousa Lopes - m. c. Associação do Sagrado Cora-
ção de Jesus (pg); 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); 
- Vº Aniv. - Lúcia Dias de Matos Pereira Fernandes - m. c. Marido; 
 - Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 

Dom.  
15 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

XX Domingo do Tempo Comum 
- Missa cantada e Sermão a Nossa Senhora Aparecida e S. João Mudo 
- Promessa de Rosa Cerqueira Cachada Lopes; 
- (Ação de graças) Aniv. de Matrimónio de Manuel Oliveira e Gracin-
da Reis (pg) 
- José Carneiro de Sousa e Maria Vieira - m. c. Vítor Sousa; 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (14/50) - m. c. Filhos 
(pg);  
- Teresa Puga Lopes (aniv. nas) - m. c. Família;  
- João Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg);  
- Rosa Fernandes Correia e Palmira Fernandes Correia - m. c. Maria 
Madalena Lopes Fernandes (pg);  - Missas de Rol (10). 

http://www.ecclesia.pt/

