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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quarta 

25 
 

 
19:30 

 

- Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda; 
- Maria das Dores Rebolo Quintas e Carolina Pereira Rebolo - 
m. c. Filhos e Netos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emília Lopes Gonçalves (17/30) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (56/75) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (46/104) - Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira e Maria Correia (20/20) - m. c. filha 
Carminda  (pg); 
- José Maria Lobato Correia (7/100) - m. c. Família (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas e Maria Laura dos Santos Lima 
(7/12) (pg); 
- Carlos Manuel de Sousa Leitão (4/5) - Rol (pg); 
- José de Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Pais e Irmãos de Serafim Brandão; 
- Belmira Matos, Joana da Silva Matos e Belmira da Silva Matos 
- m. c. José de Lima Fernandes Lopes (pg). 
 
 

Fornelos: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas e 
calendários.  

Fornelos e Queijada: A Junta de Freguesia estará encer rada no horár io da 
funcionária no período de 16 de agosto a 03 de setembro.                                                                     

- A Adega de Ponte de Lima informa os senhores Associados e os viticul-
tores e geral, que a terceira aplicação de produtos para o combate à 
“Flavescência Dourada” deve ser feita entre os dias 17 e 26 de Agosto. 

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
A liturgia do 21º Domingo do Tempo Comum fala-nos de opções. Recorda-nos que a nossa exis-

tência pode ser gasta a perseguir valores efémeros e estéreis, ou a apostar nesses valores eternos que 
nos conduzem à vida definitiva, à realização plena. Cada homem e cada mulher têm, dia a dia, de 
fazer a sua escolha. 

Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel reunidas em Siquém a escolherem entre 
"servir o Senhor" e servir outros deuses. O Povo escolhe claramente "servir o Senhor", pois viu, na 
história recente da libertação do Egipto e da caminhada pelo deserto, como só Jahwéh pode propor-
cionar ao seu Povo a vida, a liberdade, o bem estar e a paz. 

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois grupos de discípulos, com opções diversas dian-
te da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica do mundo, tem como prioridade os 
bens materiais, o poder, a ambição e a glória; por isso, recusa a proposta de Jesus. Outro grupo, 
aberto à ação de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e do dom 
da vida; os membros deste grupo sabem que só Jesus tem palavras de vida eterna. É este último 
grupo que é proposto como modelo aos crentes de todos os tempos. 

Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem consequências 
também ao nível da relação familiar. Para o seguidor de Jesus, o espaço da relação familiar tem de 
ser o lugar onde se manifestam os valores de Jesus, os valores do Reino. Com a sua partilha de 
amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal cristão é chamado a ser sinal e reflexo 
da união de Cristo com a sua Igreja.                                                                                             In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Dt 4, 1 - 2. 6 - 8; 

Salmo Responsorial: 14 (15); 

IIª Leitura: Tgo  1, 17 - 18. 21 - 22. 27; 

Evangelho: Mc 7, 1 - 8. 14 - 15. 21 - 23 . 

ÁGUA VIVA  
Nº 409 – 22 a 28 de Agosto de 2021 

DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 14 de Agosto do corrente ano, 
foi batizada a menina Victória Rodrigues 
Lago, nascida a 04 de Junho de 2019, 
filha de Daniel Filipe Vieira do Lago e de 
Maria da Conceição Rodrigues da Fonte. 

São padrinhos: Hélder Manuel Vieira 
do Lago e Rafaela Rodrigues Meireis. 

- Neste mesmo dia 14 de Agosto do 
corrente ano, também foi batizado o me-
nino Lourenço Monteiro Vieira, nascido 
a 07 de Abril de 2021, filho de André 
Luís da Silva Vieira e de Sara Isabel 
Gonçalves Monteiro. 

São padrinhos: Diogo Sousa Ferreira e 
Patrícia Isabel Gonçalves dos Santos. 

- No dia 15 de Agosto do corrente ano, 
foi batizada a menina Mafalda de Sá Bar-
ros, nascida a 01 de Março de 2021, 
filha de Leonel André Gonçalves de Bar-
ros e de Carla Sofia Pais Vieira de Sá 
Barros. 

São padrinhos: Jorge Miguel Pais Viei-
ra de Sá e Luciana Manuela Bezerra Mo-
ta. 

- No dia 19 de Agosto do corrente ano, 
foi batizado o menino Bryan Ribeiro Ma-
cedo, nascido a 24 de Outubro de 2020, 
filho de Nuno Filipe Gomes Ribeiro e de 
Flávia Andresa Santos Macedo. 

São padrinhos: Bruno Rafael Santos 
Macedo e Bruna Micaela Macedo Santos. 

 
VIDA CRISTÃ 

(Queijada) 
- No dia 15 de Agosto do corrente ano, 

foi batizado o menino Tomás Moreira da 
Cruz, nascido a 17 de Fevereiro de 

2020, filho de João José Oliveira da Cruz 
e de Olga Marina Moreira da Silva. 

É madrinha: Maria Fernanda Alves 
Sousa. Testemunha identificada: Vítor 
José Moreira da Silva. 

 
SEM AMOR, O TEU CORAÇÃO 

É UM DESERTO  
 

É no coração que se sente a felicidade e 
é aí que mais dói a solidão. Uma ferida 
sempre aberta que sente tudo com grande 
intensidade, chegando a fazer-nos chorar 
de alegria, de tristeza e também, muitas 
vezes, sem porquê. Quando amamos, o 
espaço e o tempo sentem-se como coisas 
ainda mais concretas do que as pedras. 

É possível amarmos sem que quem 
amamos saiba do nosso amor. Talvez até 
seja verdade que só ama quem é amado, 
mesmo não sabendo quem o ama nem 
quanto o assim quer feliz. 

Sem amor, ninguém é feliz, mas por 
causa dele, cada coração tem em si o céu 
e o inferno. Talvez a nossa vida seja uma 
história de amor do primeiro ao último 
dia, passando por todo o tipo de paisa-
gens. Os tempos aproximam-nos ou afas-
tam-nos, mas nada podem perante o que 
nos une aos que amamos. 

É o amor que nutrimos por alguém que 
o faz sempre presente na nossa vida. As-
sim também, cada um de nós habita no 
coração de quem nos ama, mesmo quan-
do nos julgamos sós e abandonados. 

Há corações doentes, ou por não se 
julgarem capazes de abraçar a dor de 
amar, ou por não compreenderem como é 
possível amar sem se sentir amado… A 
existência plena implica o sofrimento 
inevitável que decorre de sermos vida e 
vida em abundância. 

Quem não ama, não vive. Não há maior 
infelicidade do que a de quem não ama. 

Ser só é não ser. 
O amor é uma árvore com duas raízes, 

uma no coração de quem ama e outra no 
de quem é amado. E assim é, mesmo 
quando quem é amado se julga sem nin-
guém que lhe queira o maior bem. 

Ama, deixa que a vontade que a vida 
tem de si mesma faça brotar em ti as 
mais belas flores e frutos. Vida em ti, 
vida para os outros através de ti. 

 
 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
24 

18:30 - Rosa Martins Gonçalves - m. c. filha Joaquina; 
- VIIº Aniv. - Lourenço Baptista Malheiro Vieira - m. c. filho 
Manuel Vieira (24). 

Sexta 
27 

18:30 - Joaquina Rodrigues de Matos (aniv. fal) e Ana Rodrigues No-
gueira - m. c. Gracinda Pousada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg); 
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Domingos Afonso Vieira (12/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (8/20) - 
m. c. filho José Mendes de Sousa (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima  - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- S. Bartolomeu e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Ara-
újo; 
- S. Cristóvão - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Álvaro da Cunha Araújo - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- José Vieira de Matos e Isaura de Jesus - m. c. filha Lurdes; 
- Rosa Sousa Dantas (aniv.) - m. c. filho Inácio; 
- Santo Agostinho - m. c. Agostinho Brito (pg); 
 - Missas de Rol (3).  

 
 
 
 
 
 

Dom.  
29 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 

- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (15/50) - m. c. 
Filhos (pg); 
- João Vieira Lopes e Esposa - m. c. Madalena da Gaiva; 
- Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg); 
- Vitória Torres Lopes - m. c. Primos (pg); 
- Nossa Senhora da Guia - m. c. Maria Dina Pereira (pg); 
- Missa cantada a Nosso Senhor Jesus Cristo - m. c. Domingos 
Faria (pg); 
- Missas de Rol (10).  


