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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

23 

 
18:30 

 

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

Sáb. 11:00 - Bodas de Ouro de António Vieira e Maria. 
- Missa cantada a Nossa Senhora. 

 
 
 
 
 
 
 

Dom 
27 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

VIII Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Santa Luzia (ação de graças); 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- São Bento da Porta Aberta (pg); 
- Carlos Manuel Sousa Leitão (5/5) - Rol (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira e 
Domingos Lobato  - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (26/100) - m. 
c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (65/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (15/40) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (74/75) - Rol (pg). 

- Informam-se os encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico e pré-escolar que decorrem de 01 de março a 31 de março de 2022, as ins-

crições para os transportes escolares para o ano letivo 2022/2023. 
Os interessados deverão obter as fichas de inscrição no site do Município de Ponte 

de Lima ou no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM). 
As fichas devem ser entregues pelos encarregados de educação, devidamente pre-

enchidas, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM), impreterivelmente até 
ao dia 31 de março de 2022, sob pena de ficarem excluídos do referido transporte. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
A liturgia deste domingo exige-nos o amor total, o amor sem limites, mesmo para com 

os nossos inimigos. Convida-nos a pôr de lado a lógica da violência e a substituí-la pela 
lógica do amor. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto de um homem de coração mag-
nânimo (David) que, tendo a possibilidade de eliminar o seu inimigo, escolhe o perdão. 

O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos seguidores de Jesus um coração sempre 
disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão, independentemente de quem esteja 
do outro lado. Não se trata de amar apenas os membros do próprio grupo social, da pró-
pria raça, do próprio povo, da própria classe, partido, igreja ou clube de futebol; trata-se 
de um amor sem discriminações, que nos leve a ver em cada homem – mesmo no inimigo 
– um nosso irmão. 

A segunda leitura continua a catequese iniciada há uns domingos atrás sobre a ressur-
reição. Podemos ligá-la com o tema central da Palavra de Deus deste domingo – o amor 
aos inimigos – dizendo que é na lógica do amor que preparamos essa vida plena que 
Deus nos reserva; e que o amor vivido com radicalidade e sem limitações é um anúncio 
desse mundo novo que nos espera para além desta terra.                                       In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1Sir 27, 5. 8; 

Salmo Responsorial:  91 (92); 

IIª Leitura: 1 Cor 15, 54 - 58; 

Evangelho: Lc 6, 39 - 45. 

ÁGUA VIVA  
Nº 435 - 20 a 26 de Fevereiro de 2022 

VII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

No dia 12 de Fevereiro do corrente ano, 
faleceu o Senhor Júlio Correia Dias, aos 
97 anos. 

Acolhemos o corpo às 15:00 horas do 
dia 14 de Fevereiro. Às 16:00 horas, teve 
início a celebração exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A missa de sétimo dia realizou-se na 
sexta-feira, dia 18, às 19:15 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

SÍNODO 2021/2023 
 

Não é longa a memória do Sínodo Dio-
cesano vivido nesta Diocese, cujos temas 
que mais nos interpelaram foram: A for-
mação em Igreja hoje; As celebrações 
litúrgicas para o cristão de hoje; Comu-
nhão e participação na vida da Igreja. 

Considerando o contexto atual de mu-
dança de época que lança novos desafios 
a esta igreja no Alto Minho; tendo em 
conta os dez núcleos temáticos que nos 
apresenta o Documento preparatório; 
achamos por bem concentrar a nossa con-
sulta nas questões que se seguem, a partir 
da questão fundamental, embora não ex-
clua a abordagem de outra temática dos 
dez núcleos. 

Questão fundamental 
Anunciando o Evangelho, uma Igreja 

sinodal “caminha em conjunto”: Como é 
que este “caminhar juntos” se realiza 
hoje na nossa Igreja particular? Que pas-
sos o Espírito nos convida a dar para 
crescermos no nosso “caminhar juntos”, 
isto é, como Igreja Sinodal? 

Liturgia 
Como promovemos a participação ativa 

de todos os fiéis na eucaristia? Que espa-
ço damos à participação nos vários mi-
nistérios? 

Autoridade e Participação 
Tivemos experiencias frutuosas de si-

nodalidade a nível local? 

Como funcionam os órgãos sinodais a 
nível local? 

Como podemos promover uma aborda-
gem mais sinodal na participação e lide-
rança? 

Conselho Pastoral Diocesano 
Conselho Pastoral Paroquial 
Conselho Presbiteral 
Pastoral de conjunto no mesmo Arci-

prestado 
Unidade Pastoral de paróquias com o 

mesmo pároco e com vários párocos? 
Formação 
Como formamos os agentes pastorais 

para uma efetiva participação na missão 
da Igreja ad intra e ad extra? 

Cada membro da Igreja ou cada pessoa 
deve interiorizar estas perguntas, refletir  
para partilhar o que refletiu na reunião de 
grupo a marcar no decorrer do mês de 
março. 

Quem não quiser aparecer nas reuniões 
de grupo, pode fazer a partilha, individu-
almente, deixando essa partilha em enve-
lope fechado na caixa do correio ou colo-
cando no cestinho aquando do ofertório 
de cada eucaristia. 

Na próxima semana, reunirei os respon-
sáveis dos grupos para agendar a nossa 
reunião e Assembleia Paroquial. 

  
PENSAMENTOS 

 

“O homem é o único ser sensível que se 
destrói a si próprio em estado de liberda-
de”. 

Saint-Pierre 

Qual é a glória do mundo?... 

Sombra que hoje, espuma que se des-
faz, flor que logo murcha. 

S. Bernardo 

“Se uma sociedade rica não pode ajudar 
os pobres que são tantos, tão pouco pode 
ajudar os poucos que são ricos” 

J. F. Kennedy 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
22 

17:30 - António Vicente da Silva (aniv. fal), Rosa Cerqueira e 
Filhos - m. c. filha Gracinda.   

Sexta 
25 

17:30 - José Gonçalves Pereira - m. c. filha Joaquina. 

 
 
 
 
 

Sábado 
26 

 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (17/20) - m. c. Esposa (pg); 
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araú-
jo;  
- São Francisco Xavier e todos os Santos - m. c. Con-
ceição Abreu Araújo;  
- Missas de Rol (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domin. 
27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 
 
 

 

 
 
 
 


