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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

Quar. 

2 

 

 
 

18:30 
 

 Quarta-feira de Cinzas 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

I Domingo da Quaresma 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 

 
- Sábado, dia 4 de Março, no hospital de Ponte de Lima: Colheita de sangue. 

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
O tema central da liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre esta questão: 

aquilo que nos enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus, ou são os 
nossos interesses e os nossos critérios egoístas? 

O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso “mestre”: o verda-
deiro “mestre” é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus gerando, com o seu 
testemunho, comunhão, união, fraternidade, amor; o falso “mestre”, ao contrário, é aque-
le que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e 
confusões: o seu anúncio não tem nada a ver com o de Jesus. 

A primeira leitura, na mesma linha, dá um conselho muito prático, mas muito útil: não 
julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: 
deixemo-las falar, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada cora-
ção. 

A segunda leitura não tem, aparentemente, muito a ver com esta temática: é a conclu-
são da catequese de Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, podemos dizer 
que viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o 
caminho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso anúncio sincero 
de Jesus, nasce essa comunidade de Homens Novos que é anúncio do tempo escatológico 
e da vida que nos espera.                                                                                          In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Deut 26, 4. 10; 

Salmo Responsorial:  90 (91); 

IIª Leitura: Rom 10, 8 - 13; 

Evangelho: Lc 4, 1 - 13. 

ÁGUA VIVA  
Nº 436 - 27 de Fevereiro a 5 de Março de 2022 

VIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

No dia 21 de Fevereiro do corrente ano, 
faleceu a Senhora Emília Rodrigues do 
Rego Amorim, aos 93 anos. 

Acolhemos o corpo às 14:00 horas do 
dia 23 de Fevereiro. Às 15:00 horas, teve 
início a celebração exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A missa de sétimo dia realizou-se no 
sábado, dia 26, às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

CAMINHADA SINODAL 
 

Reflete: 
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? 
  

PELA PAZ NA UCRÂNIA 
 

1. Na audiência geral do dia 23 de feve-
reiro e face à iminência da guerra na 
Ucrânia, o Papa Francisco apelava a que 
se fizessem todos os esforços para que se 
encontrem caminhos de paz. Convidava-
nos também à oração pela paz, propondo 
que o dia 2 de março fosse assumido por 
todos como um Dia de Jejum pela Paz e, 
para os crentes, um dia de jejum e ora-
ção: 

«Tenho uma grande dor no coração 
pelo agravamento da situação na Ucrâ-
nia. Apesar dos esforços diplomáticos 
das últimas semanas, estão a abrir-se 
cenários cada vez mais alarmantes. Co-
mo eu, muitas pessoas em todo o mundo 
estão a sentir angústia e preocupação. 
Uma vez mais a paz de todos é ameaçada 
por interesses de alguns. Gostaria de 
apelar aos responsáveis políticos para 
que examinem seriamente as suas consci-
ências perante Deus, que é Deus da paz e 
não da guerra; que é Pai de todos e não 
apenas de alguns, que quer que sejamos 
irmãos e não inimigos. Peço a todas as 
partes envolvidas para que se abstenham 
de qualquer ação que possa causar ainda 
mais sofrimento às populações, desesta-
bilizando a convivência entre as nações e 
desacreditando o direito internacional. 

E agora gostaria de apelar a todos, 
crentes e não-crentes. Jesus ensinou-nos 
que à diabólica insensatez da violência 
se responde com as armas de Deus, com 
a oração e o jejum. Convido todos a fa-
zer no próximo dia 2 de março, Quarta-
feira de Cinzas, um Dia de Jejum pela 
Paz. Encorajo de modo especial os cren-
tes a dedicarem-se intensamente nesse 
dia à oração e ao jejum. Que a Rainha 
da Paz preserve o mundo da loucura da 
guerra». ... 

 
Secretariado Geral da CEP, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
2 

 
17:30 

Quarta-feira de Cinzas 
- Eucaristia com imposição das cinzas. 

Quinta 
3 

18:00 - José Gonçalves Pereira e Rosa Martins Gonçalves - m. c. filho José Perei-
ra. 

Sexta 
4 

18:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração (pg). 

 
 
 
 

Sábado 
5 

 
 
 
 

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 (18/20) - m. c. Esposa (pg); - Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha 
Conceição; - Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora; - Santo 
Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santíssimo 
Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. 
Conceição Abreu Araújo; - Casimira Correia Gonçalves (3)/12) - m. c. 
Maria Cerqueira (pg); - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - José 
Fernandes Cachada - m. c. Família; - XXXº Dia: Arminda Araújo Oliveira - 
m. c. Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg); - Missas de Rol (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
6 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Domingo da Quaresma 
 

- Igreja Paroquial: - José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Lou-
reiro - m. c.  Marcolina Loureiro (pg); - José Fernandes Correia e Maria 
Joaquina Sousa Lopes - m. c. Filhos (pg); - Almas do Purgatório (6/9) (pg); 
- João Vieira Lopes e Esposa - m. c. Madalena Gonçalves Lopes (pg); - 
Lourenço Baptista Malheiro Vieira, António Vieira e Maria Gonçalves 
Malheiro - m. c. Manuel Oliveira Vieira; - Maria de Jesus Matos Miguel 
(8/24) - Rol (pg); - João Correia e Laurinda Martins Fernandes (30/50) - m. 
c. Filhos (pg); - Xº Aniv. - João Lopes Pais - m. c. sobrinho António; - 
Santo Amaro - m. c. Maria Correia Dias (pg); - Manuel António Vieira e 
António Fernandes Vieira - m. c. filho José; - Arminda Araújo Oliveira 
(1/29) - Rol (pg); - José Lopes Malheiro (aniv. fal) - m. c. Esposa; - Agosti-
nho de Sousa Pinto e Maria Júlia de Puga Cachada - m. c. filha Rosa Pinto; 
- II Aniv. - Rosa Fernandes Lopes - m. c. Filha (pg); - Missas de Rol (13). 
 
Santo Amaro: - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - 
Francelina Barros de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos (pg); - Amadeu Perei-
ra Rodrigues, João Pereira e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Alber-
tina Leitão Fernandes; - António Fernandes Cachada (15/20) - m. c. Famí-
lia (pg); - Amândio Sousa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo - m. c. filho 
Casimiro; - João Pires Vaz, Esposa, Filhos e Ledobina Gonçalves - m. c. 
filha Emília; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Ma-
ria dos Anjos; - José de Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Car-
los; - Santo Amaro - m. c. Devoto (pg). 
 
 


