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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

IV Domingo da Páscoa 
 

- Alfredo de Passos Rodrigue e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (4/10) - m. c. Marido (pg); 
 - Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira 
e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Iº Aniv. - Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido; 
- António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - m. c. Rosalina 
Sousa (pg); 
- Benfeitores da Confraria do Santíssimo Sacramento e da Pa-
róquia; 
- Armindo Fernandes Ribeiro (5/10) - m. c. Esposa; 
- José Araújo Vieira (4/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- António Vicente Vieira, Esposa, Pais e Sogros (pg); 
- XXXº Dia - Teresa Fernandes de Matos Dias Ribeiro - m. c. 
Família; 
- José Vicente Caldas e Esposa - m. c. Joaquim Caldas (pg) (4); 
- Manuel Vieira de Oliveira e Francelina Barros de Oliveira - m. 
c. Família (pg); 
- Ana de Rosa Vieira Pereira - m. c. Emílio de Sá Leitão (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa (33/100) - 
m. c. Marido (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (21/40) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (72/104) - Rol (pg). 

- A Junta de Freguesia pede para avisar que, a campanha de vacinação 
antirrábica e identificação eletrónica dos Canídeos se realiza nos seguintes dias 

e locais: 
Fornelos: Lugar de Outido - 06 de maio às 15h30; Junta de Freguesia - 06 de maio 
às 16h30. 
Queijada: Junta de Freguesia - 06 de maio às 14h30 
Os proprietários em falta estão sujeitos às coimas previstas na Lei. 

 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
A liturgia deste 3º Domingo do Tempo Pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem 

por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou; e que Jesus, 
vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a 
sua presença e orientando-a com a sua Palavra. 

A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de 
Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Jesus testemu-
nhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens. 

A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” imolado que venceu a morte e que trou-
xe aos homens a libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor põe a criação inteira 
a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso a sua alegria e o seu louvor. 

O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de 
Jesus; mas avisa que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem re-
conhecer o Ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua Palavra.   In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 13, 14. 43 - 52; 

Salmo Responsorial:  99 (100); 

IIª Leitura: Ap 7, 9. 14b - 17; 

Evangelho: Jo 10, 27 - 30. 

ÁGUA VIVA  
Nº 444 – 01 a 07 de Maio de 2022 

III DOMINGO DA PÁSCOA 



SEMANA DAS VOCAÇÕES 
 

 A Semana das Vocações, neste ano de 
2022, decorre entre os dias 1 e 8 de maio, 
culminando no IV domingo da Páscoa, 
em que a Igreja celebra o 59º Dia Mundi-
al de Oração pelas Vocações. Em cada 
ano, constituiu uma oportunidade para o 
testemunho de pessoas que se deixaram 
tocar pelo amor de Deus, a oração pelas 
vocações de especial consagração e a 
reflexão catequética nas paróquias e nas 
famílias. 

No contexto atual, entre as experiências 
da pandemia e da guerra, as vocações 
podem ser contempladas como dons ati-
vos de Deus, que requerem o acolhimen-
to (com)passivo de pessoas que estejam 
dispostas a deixarem-se transformar pela 
bondade com que o próprio Deus quer 
destinar-lhes e, a partir delas, “aspergi-
la” por gestos concretos em favor dos 
que fogem da ansiedade que rouba o sen-
tido de viver e dos anseiam pela paz. 

O chamamento de Deus surge, pois, 
sempre para cada homem e mulher como 
convocação para uma Igreja que, por sua 
vez, é chamada a organizar-se como ca-
minho sinodal de comunhão, participação 
e missão. São estas as caraterísticas fun-
damentais para qualquer estilo de vida 
que transpareça, pela graça de Deus, a 
vocação universal à santidade. 

Nesta hora de tremenda mudança, o 
verbo da missão ─ envio a ajudar ─ con-
juga-se com o verbo da vocação ─ cha-
mar os que ainda não encontraram o seu 
sentido não em ideias abstratas, mas em 
ações concretas de bem para a humanida-
de. 

Que sobretudo os jovens, durante esta 
semana, possam encontrar nas nossas 
comunidades verdadeiros “púlpitos” a 
partir onde possam ser escutados e, con-
sequentemente, possam estar mais aber-
tos a escutar a Palavra de Deus que os 
(ch)ama. 

A Comissão Episcopal Vocações e Ministérios 
ecclesia.pt/cevm 

VIDA CRISTÃ 
(Fornelos)  

- No dia 23 de Abril, foi batizado o 
menino João Afonso Pinto Gomes da 
Silva, nascido a 29 de Março de 2021, 
filho de Hugo Miguel Franco Silva e de 
Andreia Susana Pinto Gomes. 

São padrinhos: Nuno Duarte Franco da 
Silva e Patrícia filipa Gonçalves Soares. 

 
- No dia 24 de Abril, foi batizada a me-

nina Alice Costa Lima, nascida a 18 de 
Abril de 2021, filha de Nuno Miguel 
Brandão Lima e de Vanessa Patrícia Pin-
to da Costa. 

São padrinhos: Luís Filipe Ferreira 
Pinto e Rute Marina Pinto Costa. 

 
PROMETE POUCO  
E CUMPRE SEMPRE 

 
A tua grandeza depende da tua capaci-

dade de cumprires aquilo a que te pro-
pões. Isso implica sacrifícios, mas não os 
receies, porque são eles que te permitem 
ir mais longe. 

Quando nos comprometemos a fundo 
na realização de um qualquer plano, é 
comum encontrarmos em nós forças que 
não suspeitávamos ter ao nosso dispor. 
Parecem estar disponíveis apenas para 
quem, com fé em si, se dispõe a ir adian-
te. 

Muitos são os que julgam estar certos, 
mas que não arriscam colocar à prova as 
suas convicções. Prometem muito e fa-
zem pouco. Não esperes nada deles nem 
de quem não saiba o que quer. 

Um dos melhores presentes que pode-
mos oferecer a alguém é dar-lhe esperan-
ça, mas é preciso compreender que é um 
crime odioso criar uma falsa expetativa, 
porque o desespero é uma doença fatal 
para os sonhos de alguém. 

Não se nasce grande, para o ser é ne-
cessário crescer, e isso implica o descon-
forto de estar sempre a mudar… 

 
José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
02 

18:15 - Maria do Céu de Brito Lima, Lucinda Gonçalves Brito e João Fer-
nandes Lima - m. c. Júlio Leitão Pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia (pg);  
- Casimira Correia Gonçalves (5/12) - m. c. Maria Cerqueira (pg); 
- Lourenço Baptista Malheiro Vieira, Manuel de Brito Malheiro, 
Maria de Brito Malheiro e José Lopes Pais - m. c. Manuel Oliveira 
Vieira; 
- José Fernandes Cachada - m. c. Família; 
- Nossa Senhora de Fátima (ação de graças) - m. c. Teresa de Jesus 
Cerqueira; 
- Domingos Afonso Vieira (7/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição;  
- Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora; 
- Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- IIIº Aniv. - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; 
- Deolinda Pais Afonso (aniv.) - m. c. filha Júlia; 
- Isaura de Jesus (aniv. fal) e José Vieira de Matos - m. c. Lurdes 
Costa; 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Gracinda Rodrigues Fernandes 
(pg); 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Lurdes Costa; 
- Missas de Rol: (6). 

 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
08 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 

IV Domingo da Páscoa 
 

- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (36/50) - m. c. Filhos 
(pg); - Maria Alves e Marido - m. c. filho Adelino Pereira (pg); - 
Maria Jesus Matos Miguel (10/24) - Rol (pg); - Artur Fernandes 
Malheiro (2/30) - m. c. Família (pg); - António Alves (aniv.)  - m. c. 
Filhos; - José Cerqueira Lopes e Maria Pereira Ribeiro - m. c. filha 
Custódia (pg); - Artur Manuel Cerqueira Alves, Luís Pais Fernandes 
e Cândida Pereira - m. c. Fátima Sousa; - Rosa Pereira de Sá e João 
Fernandes Vieira de Matos - m. c. Lucinda Pereira de Sá; - José 
Lopes Oliveira (2/4) - m. c. filho Manuel (pg); - Missas de Rol: (9). 
 
- Eucaristia. 
 


