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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

02 

 
19:00 

 

  
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Cinco Chagas do Senhor - m. c. Gil Sá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

V Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 

Queijada: Na quar ta-feira, dia da Apresentação do Senhor, bênção das velas 
junto ao cruzeiro, agora colocado no adro e eucaristia. 
 

 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
O tema da liturgia deste domingo convida a refletir sobre o “caminho do profeta”: ca-

minho de sofrimento, de solidão, de risco, mas também caminho de paz e de esperança, 
porque é um caminho onde Deus está. A liturgia de hoje assegura ao “profeta” que a últi-
ma palavra será sempre de Deus: “não temas, porque Eu estou contigo para te salvar”. 

A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Escolhido, consagrado e 
constituído profeta por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o tipo de dificuldades; 
mas não desistirá de concretizar a sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos 
homens a Palavra de Deus. 

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes de Nazaré. O 
episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que 
estiverem dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus. 

A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do amor – o 
amor desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. Pode, no 
entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sentido de se deixar guiar pelo 
amor e nunca pelo próprio interesse… Só assim a sua missão fará sentido.  In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 6, 1 - 2a. 3 - 8; 

Salmo Responsorial:  137 (138); 

IIª Leitura: 1 Cor 15, 1 - 11; 

Evangelho: Lc 5, 1 - 11. 

ÁGUA VIVA  
Nº 432 - 30 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2022 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

Aos vinte dias de Janeiro de 2022, fale-
ceu o senhor Artur Fernandes Malheiro, 
Laurinda Vieira Pereira, aos 90 anos. 

Às 16:30 do dia 23, teve início a cele-
bração exequial. Foi a sepultar ao cemité-
rio local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia decorreu na se-
gunda-feira, às 17:00 horas. 

Os familiares agradecem todos os ges-
tos e ofertas no valor de 90 euros para 
sufrágios. 

As mais sentidas condolências. 
 

SABER APRENDER 
A não ser precipitado 

Francisco fez um comentário da Audi-
ência Geral onde dizia — «Há dias, falei 
sobre o inverno demográfico que há atu-
almente: as pessoas não querem ter fi-
lhos, ou apenas um e nada mais. E mui-
tos casais não têm filhos porque não que-
rem, ou têm só um porque não querem 
outros, mas têm dois cães, dois gatos… 
Pois é, cães e gatos ocupam o lugar dos 
filhos. Sim, faz rir, entendo, mas é a rea-
lidade. E esta negação da paternidade e 
da maternidade diminui-nos, cancela a 
nossa humanidade.» Que horror! Uma 
papa que sugere que os adultos que op-
tam por animais em vez de crianças são 
egoístas e são ainda parte da razão de 
estarmos a viver um inverno demográfico 
no mundo ocidental. Terei sido precipita-
do no meu juízo daquilo que o papa real-
mente disse? 

A nuance daquilo que o papa Francisco 
disse está em focar-se em casais que têm 
possibilidades financeiras, estrutura fami-
liar, etc., para acolher crianças no seio 
familiar, mas ter animais, negando por 
opção a paternidade e maternidade. A 
parte que custa muito ouvir, mas eu subs-
crevo, é que negar a paternidade e mater-
nidade, optando por animais, diminui-nos 
e retira-nos um pouco de humanidade. 
Ele nada refere que tenha a ver com pes-

soas que não possam ter filhos, ou pesso-
as que não têm meios para sustentar os 
filhos, mas somente aqueles que optam, 
conscientemente, pelos animais de esti-
mação quando teriam todas as condições 
necessárias e suficientes para ter filhos. 
Por que razão as pessoas se precipitaram 
a julgar erradamente o que o papa disse? 

Todas as famílias sabem que os filhos 
exigem sacrifícios, aprender a lidar com a 
confusão, saber abdicar dos nossos pla-
nos para os acomodar aos dos miúdos, e 
não existem famílias iguais no modo de 
ser e fazer. Decidir acolher uma criança 
neste mundo é profundamente pessoal e 
irreversível. Daí que as pessoas reajam 
mais facilmente a tudo o que tem a ver 
com trazer crianças ao mundo. Mas a 
emergência de partidos que procuram 
defender os direitos dos animais, e todo o 
movimento ecológico, sobretudo, o que a 
Laudato Si’ inspira, são sinais importan-
tes do valor que o relacionamento com os 
animais possui. O problema está em co-
locar crianças e animais de estimação na 
mesma frase. Nuances à parte, gera toma-
das de posição precipitadas. Porém, exis-
tem outros tópicos fraturantes que semei-
am divisão nas comunidades e na socie-
dade em geral. Por exemplo, a homosse-
xualidade no mundo católico. 

Numa notícia; do Sete Margens tomei 
conhecimento de um Manifesto; escrito 
por diversos leigos e sacerdotes alemães 
intitulado “Por uma igreja sem medo”. 
São pessoas que se identificam « entre 
outras coisas, como lésbicas, homossexu-
ais, bissexuais, inter-sexuais, queer e não 
binários.» Quando li a notícia, a minha 
reação foi precipitada, considerando que 
o Manifesto semeia a divisão e entra na 
atual imposição cultural de uma minoria 
que mina a noção de família assente no 
relacionamento de um homem com uma 
mulher, quando essa é fonte de equilíbrio 
e progresso social. (cont) 

 
Miguel Oliveira Panão, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
01 

1730 - Ao Senhor (pg).   
 

Sexta 
04 

17:30 
 

- Eva Maria Baptista dos Santos (aniv.) - m. c. Marido; 
- Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

 
 
 

Sábado 
05 

 
 
 

18:00 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Do-
mingos Afonso Vieira (14/20) - m. c. Esposa (pg); - IIIº Aniv. - 
Deolinda Pereira Gomes - m. c. Marido; - Augusto Gomes de Sou-
sa - m. c. Esposa; - Álvaro da Cunha Araújo (aniv. fal) - m. c. Es-
posa e Filhas - Casimira Correia Gonçalves (2/12) - m. c. Maria 
Cerqueira (pg); - José Fernandes Cachada - m. c. Família; - Missas 
de Rol (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domin. 
06 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Domingo do Tempo Comum 
 

- Igreja Paroquial:  
- Joaquim Gomes - m. c. Confraria de Santa Maria Madalena (pg); - 
Almas do Purgatório (4/9) (pg); - João Correia e Laurinda Martins 
Fernandes (28/50) - m. c. Filhos (pg); - Maria de Jesus Matos Mi-
guel (7/28) Rol (pg); - Emília Fernandes Leitão - m. c. Família (pg); 
- Maria do Céu Fernandes de Brito e Rosa Fernandes Oliveira - m. 
c. Maria Dina Pereira; - Belozinda Cerqueira da Costa (aniv) - m. c. 
sobrinho António; - Maria Correia Dias - m. c. filha Casimira (pg); 
- Emília Vieira Dias e António Rodrigues Lopes - m. c. Netos; - 
Missas de Rol (13). 
- Capela de Santo Amaro:  
- Missa cantada - Promessa de Maria Silva Lemos (pg); - Alzira 
Pereira Dias  - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Francelina Barros 
de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos; - João Cerqueira de Sousa, 
Adozinda de Sá Leitão e Abílio Pais Fernandes - m. c. Maria Leitão 
Fernandes e Filhos (pg); - José Pais Carneiro e Rosa Fernandes 
Pais - m. c. filha Glória; - Júlio de Sá Pais - m. c. sobrinha Glória; - 
Amândio de Sousa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo - m. c. 
filho Casimiro; - João Pires Vaz, Esposa, Filhos e Ledobina Gon-
çalves - m. c. filha Emília; - Amadeu Pereira Rodrigues, João Perei-
ra e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Leitão Fer-
nandes; - António Fernandes Cachada (14/20)  - m. c. Família (pg); 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos 
Anjos; - José de Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Car-
los. 
 

https://setemargens.com/125-padres-e-catolicos-alemaes-assumem-publicamente-condicao-lgbtqi
https://outinchurch.de/manifest/portugiesisch/

