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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

Quar. 

19 

 
 

18:00 
 

  
 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

III Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- José Sá Vieira (aniv.) e Luís Lopes Vieira - m. c. filho 
António; 
- Pais e Sogros de Manuel Dias; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (23/100) - m. 
c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (62/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (11/40) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (70/75) - Rol (pg). 
 

Agricultores: Reunião sobre as regras subsídios - “PAC”, dia 17 de Ja-
neiro de 2022, às 09:30 horas, no Auditório da Câmara de Ponte de Lima (Praça 

de república). Mantenha-se informado. 
Fornelos: pedimos aos Associados do Sagrado Coração de Jesus, que entre-
guem ao longo dos dias do Tríduo, os Anuais do Sagrado Coração de Jesus aos res-
petivos Zeladores. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamento como imagem que exprime de 

forma privilegiada a relação de amor que Deus (o marido) estabeleceu com o seu Povo (a 
esposa). A questão fundamental é, portanto, a revelação do amor de Deus. 

A primeira leitura define o amor de Deus como um amor inquebrável e eterno, que con-
tinuamente renova a relação e transforma a esposa, sejam quais forem as suas falhas pas-
sadas. Nesse amor nunca desmentido, reside a alegria de Deus. 

O Evangelho apresenta, no contexto de um casamento (cenário da “aliança”), um 
“sinal” que aponta para o essencial do “programa” de Jesus: apresentar aos homens o Pai 
que os ama, e que com o seu amor os convoca para a alegria e a felicidade plenas. 

A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, através dos quais continua a manifestar-
se o amor de Deus. Como sinais do amor de Deus, eles destinam-se ao bem de todos; não 
podem servir para uso exclusivo de alguns, mas têm de ser postos ao serviço de todos 
com simplicidade. É essencial que na comunidade cristã se manifeste, apesar da diversi-
dade de membros e de carismas, o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Ne 8, 2 - 4a. 5 - 6. 8 -10; 

Salmo Responsorial:  18 (19); 

IIª Leitura: 1 Cor 12, 12 - 30; 

Evangelho: Lc 1, 1 - 4: 4, 14 - 21. 

ÁGUA VIVA  
Nº 430 – 16 a 22 de Janeiro de 2022 

II DOMINGO DO TEMPO COMUM 



MORDOMOS DA CRUZ 
(Fornelos) 

Nós, os Mordomos da Cruz, vimos 
agradecer a toda a Comunidade Paroquial 
a forma como fomos recebidos. O nosso 
muito obrigado, pois sem a vossa ajuda, 
nada era feito. 

Vamos assumir mais um ano a nossa 
missão sem um dos Mordomos da Meia 
de Baixo. Esperamos que alguém se ofe-
reça, pois o pouco de cada um faça é 
muito para a Comunidade que servimos. 

Os mordomos da Cruz 
 

TU SÓ ÉS TU QUANDO  
NINGUEM ESTÁ A OLHAR 

 
Precisamos dos outros para desenvol-

vermos os nossos talentos. Precisamos 
dos outros para não estarmos, nem nos 
sentirmos, sós. Precisamos dos outros 
para, em conjunto com eles, encontrar-
mos respostas para os problemas, misté-
rios e adversidades da vida. 

Se os outros são essenciais para chegar-
mos a ser quem podemos ser, é também 
verdade que só podemos admirar quem 
somos quando ninguém estiver a olhar-
nos. 

Quantas pessoas só fazem o bem por-
que buscam o aplauso interior de quem 
as vê? 

É nos momentos em que estamos sós e 
ninguém pode saber o que estamos a fa-
zer que somos realmente livres e a verda-
de do que somos se manifesta de forma 
quase assustadora. 

Não te preocupes com o que pensam os 
outros, até porque só raras vezes eles são 
quem julgam ser. Nem de si sabem a 
verdade! 

Um problema da opinião dos outros 
sobre nós é que pode influenciar a nossa 
opinião sobre quem somos. Mas não po-
demos dar muito crédito às palavras de 
quem não nos conhece bem nem, na ver-
dade, se preocupa connosco. 

Pouco importa o que pensam de ti. Im-

porta o que és. Assim, também, cada um 
de nós deve assumir a responsabilidade 
de julgar por si mesmo, evitando ao má-
ximo opiniões, ou pensamentos sequer, 
sobre o que não sabe. 

Os santos são heróis que escolhem fa-
zer o bem sem buscarem a admiração de 
alguém. Querem ser apenas quem podem 
ser de melhor, mesmo quando isso impli-
ca que percam a sua popularidade neste 
mundo. Os santos e os heróis não têm 
poderes especiais, apenas liberdade e 
coragem para definirem o seu caminho, 
por si mesmos, não pelo olhar dos outros. 

Quando estiveres a ser demasiado pare-
cido com os outros, preocupa-te, porque 
isso não é bom. A verdade é que és único 
e assim deves permanecer! 

Pensa nos outros, mas pensa por ti pró-
prio. Com humildade e sabedoria. Faz o 
bem que puderes, por quem possa preci-
sar de ti. Mas se puderes fazê-lo sem que 
ninguém o saiba, melhor. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

TRÍDUO 
 

Muitos são os que se fazem associados 
do Sagrado Coração de Jesus. E fazem 
bem, fazem muito bem. Ele, Sagrado 
Coração de Jesus, que tanto nos ama, faz 
que O amemos cada vez mais. 

A próxima semana é mais uma oportu-
nidade para o demonstrarmos: vamos 
procurar e uma ou mais pessoas de cada 
família possam participar nas pregações 
ao Sagrado Coração de Jesus, às 19:00 
horas, de Quarta a Sexta-feira; no Sába-
do, às 18:00 horas e no Domingo, às 
14:30 horas, a conclusão do tríduo. 

Participemos intimamente no Sagrado 
Lausperene, Sexta à noite e Sábado todo 
o dia. 

Apelo, para este fim de semana que a 
Catequese seja a participação de todos os 
Catequizandos (1º ao 10º Ano) na Euca-
ristia conclusiva e procissão eucarística, 
às 14:30 horas do Domingo. 

O Pároco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
18 

17:00 - São Bento e Senhora de Fátima - m. c. Gracinda Cerqueira da 
Silva.   

Quarta 
19 

19:00 - Início do Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus: 
- Júlio Pais Pereira- m. c. prima Maria de Lurdes Pereira (pg). 

 
 

Quinta 
20 

 
 
 

19:00 

- Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus 
- Rosa Martins Gonçalves (aniv. nas) e José Gonçalves Pereira - m. 
c. filha Maria Dina; 
- São Sebastião - Promessa; 
- São Sebastião - m. c. Madalena Gonçalves Lopes (pg); 
- São Sebastião - m. c. Gracinda Rodrigues Dias. 

 
 

Sexta 
21 

19:00 
 
 
 

20:00 
23:00 

- Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves -  m. c. Madalena Gonçalves 
Lopes (pg); 
- Casimira Gonçalves de Brito (aniv) - m. c. Família. 
- Início do Lausperene: Exposição do Santíssimo. 
- Adoração e Bênção do Santíssimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
22 

08:00 
 

17:30 
18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exposição do Santíssimo. 
 
- Conclusão do Lausperene. 
- Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus 
- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia; 
- Domingos Afonso Vieira (13/20) - m. c. Esposa (pg);             
- IXº Aniv. - Júlio Araújo Lopes Vieira - m. c. Família; 
- IVº Aniv. - André Filipe Pais Vieira - m. c. Pais; 
- Maria Martins Gonçalves e Joaquina Martins Gonçalves - m. c. 
sobrinha Maria Dina; 
- São Vicente;  
- Santíssimo Sacramento - m. c. Agostinho Reis de Brito; 
- Lucinda Gonçalves de Brito (aniv. nas) e João Fernandes de Lima 
- m. c. filha Goreti; 
- António Lopes Trelães (aniv. fal) e Rosa Fernandes Correia - m. 
c. filho Manuel Trelães (pg); 
- Missas de Rol (5). 

 
Domingo 

23 
 

 
08:15 

 
14:30 

III Domingo do Tempo Comum 
- IIIº Aniv. - Emília Sousa Lopes - m. c. filha Lurdes (pg). 
- Conclusão do Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus: 
- Povo de Deus. 


