SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA

Dia

Hora

Quarta 19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda;
18
- Pais e Irmão de Joaquim Sá.

Dom
22

ÁGUA VIVA

Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt
Intenções

XXI Domingo do Tempo Comum
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa;
- Emília Lopes Gonçalves (16/30) - Rol (pg);
- José Araújo Vieira (55/75) - Rol (pg);
- Domingos Cerqueira Ribeiro (45/104) - Rol (pg);
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (19/20) - m. c. filha
Carminda (pg);
- José Maria Lobato Correia (6/100) - m. c. Família (pg);
- Nossa Senhora das Dores (pg);
- António Vicente Vieira e Esposa (pg);
- Adelino Martins Gonçalves, Manuel Cerqueira e Carlota Fer09:30 nandes - m. c. Filhos;
- Menino Jesus de Praga e Mãe Clara (ação de graças) - m. c.
Júlia Lopes (pg);
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa;
- Rosa Vieira Pereira - m. c. Emílio Sá Leitão (pg);
- Maria Genueva Sá Malheiro - m. c. Emílio Sá Leitão (pg);
- Arlindo José Fernandes Leitão - m. c. Emílio Sá Leitão (pg);
- António Alves Dantas e José Manuel Lima Dantas - m. c. Família; - Mãe Clara do Menino Jesus (pg);
- Maria de Lurdes Araújo Silva - m. c. Rosalina Sousa;
- António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - m. c. Rosalina
Sousa.

Fornelos: Colabor e com as missões, compr ando almanaques, agendas e
calendários.
Fornelos e Queijada: A junta de Fr eguesia avisa que se ir á r ealizar uma for mação de Condução e Operação com o Trator em Segurança gratuitamente, as inscrições terão de ser feitas na sede da junta.
P. S. Esta formação financiada pelo Estado só abrange pessoas que estejam no
ativo. A Formação tem de ter 16 formandos por grupo. Para qualquer esclarecimento dirijam-se à junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia estará encerrada no horário da funcionária no período de 16
de agosto a 03 de setembro.
Boa semana!
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Nº 408 – 15 a 21 de Agosto de 2021

ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA

Bendita és tu, Maria! Hoje, Jesus ressuscitado acolhe a sua mãe na glória do céu... Hoje,
Jesus vivo, glorificado à direita do Pai, põe sobre a cabeça da sua mãe a coroa de doze
estrelas…
Primeira leitura: Maria, imagem da Igreja. Como Maria, a Igreja gera na dor um mudo
novo. E como Maria, participa na vitória de Cristo sobre o Mal.
Salmo: Bendita és tu, Virgem Maria! A esposa do rei é Maria. Ela tem os favores de Deus
e está associada para sempre à glória do seu Filho.
Segunda leitura: Maria, nova Eva. Novo Adão, Jesus faz da Virgem Maria uma nova
Eva, sinal de esperança para todos os homens.
Evangelho: Maria, Mãe dos crentes. Cheia do Espírito Santo, Maria, a primeira, encontra as palavras da fé e da esperança: doravante todas as gerações a chamarão bemaventurada!
In “Dehonianos”
Iª Leitura: Jos 24, 1-2a. 15 - 17. 18b;
Salmo Responsorial: 33 (34);
IIª Leitura: Ef 5, 21 - 32;
Evangelho: Jo 6, 60 - 69 .

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

VIDA CRISTÃ
(Fornelos)

- No dia 8 de Agosto do corrente ano,
foi batizada a menina Lara Leonor Matos
Lopes, nascida a 04 de Agosto de 2020,
filha de António Sérgio Dias Lopes e de
Paula Catarina Pires de Matos.
São padrinhos: Pedro Samuel Pinto
Gonçalves e Giselle Nathalie da Silva
Alves Gonçalves.

MENSAGEM DIA MUNDIAL
DO MIGRANTE E REFUGIADO
O Papa Francisco alertou para o risco
de nacionalismos “agressivos” e de sociedades mais fechadas, no pós-pandemia,
apelando ao fim dos “muros” entre pessoas e nações.
“Estamos todos no mesmo barco e somos chamados a empenhar-nos para que
não existam mais muros que nos separam, nem existam mais os outros, mas só
um nós, do tamanho da humanidade inteira”, escreve, na mensagem para o 107.º
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
A celebração, que a Igreja Católica vai
assinalar a 26 de setembro, tem como
tema ‘Rumo a um nós cada vez maior’.
Francisco refere que este “nós” da humanidade “está dilacerado e dividido,
ferido e desfigurado”.
“Isto verifica-se sobretudo nos momentos de maior crise, como agora com a
pandemia. Os nacionalismos fechados e
agressivos e o individualismo radical
desagregam ou dividem o nós, tanto no
mundo como dentro da Igreja”, aponta.
O texto, divulgado pelo Vaticano e
enviado à Agência ECCLESIA, sublinha
que as principais vítimas desta situação
são “os estrangeiros, os migrantes, os
marginalizados, que habitam as periferias
existenciais”.
A todos os homens e mulheres da terra,
apelo a caminharem juntos rumo a um
nós cada vez maior, a recomporem a fa-

mília humana, a fim de construirmos em
conjunto o nosso futuro de justiça e paz,
tendo o cuidado de ninguém ficar excluído”.
O Papa retoma os alertas deixados na
encíclica ‘Fratelli Tutti’, de outubro de
2020, desejando que após a crise provocada pela Covid-19 não se volte a cair
“num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta”.
A mensagem para o 107.º Dia Mundial
do Migrante e do Refugiado aponta a um
horizonte comum para todos, num
“mundo cada vez mais inclusivo”, a partir da fé no “projeto criador de Deus”.
“Para alcançar este ideal, devemos todos empenhar-nos por derrubar os muros
que nos separam e construir pontes que
favoreçam a cultura do encontro, cientes
da profunda interconexão que existe entre
nós”, aponta.
Francisco defende uma Igreja “cada vez
mais católica”, no sentido de uma maior
universalidade, em que todos se reconheçam membros da mesma comunidade.
“A Igreja é chamada a sair pelas estradas das periferias existenciais para cuidar
de quem está ferido e procurar quem anda extraviado, sem preconceitos nem
medo, sem proselitismo, mas pronta a
ampliar a sua tenda para acolher a todos”,
sustenta.
Partindo de um dos temas centrais do
seu pontificado, as “periferias existenciais”, o Papa destaca que nestas se encontram “muitos migrantes e refugiados,
deslocados e vítimas de tráfico humano,
aos quais o Senhor deseja que seja manifestado o seu amor e anunciada a sua
salvação”.
“No encontro com a diversidade dos
estrangeiros, dos migrantes, dos refugiados e no diálogo intercultural que daí
pode brotar, é-nos dada a oportunidade
de crescer como Igreja, enriquecer-nos
mutuamente”, acrescenta...
OC

Dia

HoraEmail: parocofornelos@diocesedeviana.pt
Intenções

Terça
17

- Júlia do Crasto e Rosa do Crasto;
18:30 - Família Fontes;
- Pais de Lucinda da Silva Dias e de António Vilas Boas.

Quinta
19

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

Sexta
20

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

Sábado
21

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família
(pg);
- Laurinda Cerqueira Araújo (44/44) - m. c. filha Rosa e Neto (pg);
- Domingos Afonso Vieira (11/20) - m. c. Esposa (pg);
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (7/20) - m. c.
filho José Mendes de Sousa (pg);
- Nossa Senhora da Peneda - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- S. Bento e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- Nuno Miguel de Sousa Araújo e Susana Maria Oliveira de Sousa
18:00 Araújo (pg);
- Amadeu Dantas da Costa (aniv.) - m. c. irmão Inácio;
- VII Aniv. - António Ferreira de Sousa - m. c. filha Maria de Lurdes
Barros Sousa Cruz;
- Artur Fernandes Correia - m. c. filha Graça Correia;
- Manuel Fernandes de Oliveira, Teresa Sousa Lopes e Amândio Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira;
- Manuel Pais Vieira (aniv.) - m. c. filha Júlia (22);
- São Pio X - m. c. Agostinho Brito (pg);
- Custódio Gonçalves Fernandes (aniv.), Antónia Rosa Gonçalves e
Rosa Maria Fernandes - m. c. Família;
- João Lourenço (aniv. fal) e Custódia Cachada (aniv. fal) - m. c. filha
Maria;
- Missas de Rol (4).
XXI Domingo do Tempo Comum

Dom.
22

08:15 - Povo de Deus.

