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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

01 

18:30 - VIIº Dia - José de Castro Vieira (pg); 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Domingo de Pentecostes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus, 
 

 
 

 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no final de um caminho 

percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, também, 
que Jesus nos deixou o testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, que devemos continuar 
a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que definem a missão dos discípu-
los no mundo. Faz, também, referência à alegria dos discípulos: essa alegria resulta do reconheci-
mento da presença no mundo do projeto salvador de Deus e resulta do facto de a ascensão de Jesus 
ter acrescentado à vida dos crentes um novo sentido. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado 
ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus – a mesma vida que 
espera todos os que percorrem o mesmo caminho de Jesus. Quanto aos discípulos: eles não podem 
ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens conti-
nuar o projeto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados. 
Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo 
“corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside nesse “corpo”. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 2, 1 - 11; 

Salmo Responsorial:  103 (104); 

IIª Leitura: Cor 12, 3b - 7. 12 - 13; 

Evangelho: Jo 20, 19 - 23. 
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DOMINGO DA ASCENSÃO 



SENHORA DOS CAMINHOS 
(Fornelos) 

Foi a nossa intenção de unificar a festa 
para toda a freguesia desde o início deste 
mandato.  

Falamos desta ideia a estes 8 jovens e 
todos eles aceitaram fazer parte disto 
connosco e esperamos que a comunidade 
de Fornelos acolha-os nesta ideia.  

A nossa festa é uma festa muito acolhe-
dora mas cabe nela toda a gente que se 
quiser juntar. 

Desejamos um excelente trabalho a 
quem entra e uma palavra de agradeci-
mento aqueles que no início de 2020 
aceitaram fazer parte mas que por causa 
da Pandemia nunca conseguiram ajudar - 
nos. 

A equipa de mordomos para 2022 são 
eles: 
- Ângelo Sousa Reis; 
- Bruno Vieira Bouça; 
- Ana Rita Silva Pinheiro; 
- Ana Filipa Monteiro Rodrigues; 
- Cristiana Maria da Silva Pais;  
- Marisa Lopes Silva; 
- Rui Jorge Pereira Freitas; 
- Tiago André País Oliveira; 

A comissão de festas.  

 
VIDA CRISTÃ 

(Queijada) 

- No dia 24 de Maio do corrente ano, 
faleceu o Senhor José de Castro Vieira, 
marido de Maria de Lurdes Fernandes 
Pinto, aos 55 anos. 

Acolhemos o Senhor José, pelas 15:00 
horas do dia 25 de Maio. Às 17:00 horas 
teve início a celebração exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local da 
Queijada. 

A missa de sétimo dia, terá lugar na 
próxima quarta-feira, às 18:30 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 
- A Família da nossa Marisa agradece 

todos os gestos solidários e condolências 
e as ofertas no total de 810 Euros para 
sufrágios. 

OUVIR 
COM O OUVIDO DO CORAÇÃO 
 
Queridos irmãos e irmãs! 
No ano passado, refletimos sobre a 

necessidade de «ir e ver» para descobrir a 
realidade e poder narrá-la a partir da ex-
periência dos acontecimentos e do encon-
tro com as pessoas. Continuando nesta 
linha, quero agora fixar a atenção noutro 
verbo, «escutar», que é decisivo na gra-
mática da comunicação e condição para 
um autêntico diálogo. 

Com efeito, estamos a perder a capaci-
dade de ouvir a pessoa que temos à nossa 
frente, tanto na teia normal das relações 
quotidianas como nos debates sobre os 
assuntos mais importantes da convivên-
cia civil. Ao mesmo tempo, a escuta está 
a experimentar um novo e importante 
desenvolvimento em campo comunicati-
vo e informativo, através das várias ofer-
tas de podcast e chat audio, confirmando 
que a escuta continua essencial para a 
comunicação humana. 

A um médico ilustre, habituado a cui-
dar das feridas da alma, foi-lhe pergunta-
da qual era a maior necessidade dos seres 
humanos. Respondeu: «O desejo ilimita-
do de ser ouvidos». Apesar de frequente-
mente oculto, é um desejo que interpela 
toda a pessoa chamada a ser educadora, 
formadora, ou que desempenhe de algum 
modo o papel de comunicador: os pais e 
os professores, os pastores e os agentes 
pastorais, os operadores da informação e 
quantos prestam um serviço social ou 
político. 

Escutar com o ouvido do coração 
A partir das páginas bíblicas aprende-

mos que a escuta não significa apenas 
uma perceção acústica, mas está essenci-
almente ligada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade. O «shema’ Israel 
– escuta, Israel» (Dt 6, 4) – as palavras 
iniciais do primeiro mandamento do De-
cálogo… (cont)  

Papa Francisco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Sexta 
03 

18:30 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
04 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Fa-
mília (pg);  
- Ao Senhor (ação de graças) - m. c. Teresa de Jesus Cerqueira 
(pg); 
- Domingos Afonso Vieira (11/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição;  
- Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. 
c. Nora; 
- Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- José Fernandes Cachada - m. c. Família; 
- Casimira Correia Gonçalves (6/12) - m. c. Maria Cerqueira (pg); 
- Maria Fernandes Mendes (aniv.) - m. c. filho José Mendes de 
Sousa (pg);  
- Missas de Rol: (12). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Domingo 
05 

 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo de Pentecostes 
 

- José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m. c. 
Marcolina Loureiro (pg); - Lourenço Baptista Malheiro Vieira e 
José Lopes Crasto - m. c Manuel Oliveira Vieira; - João Correia e 
Laurinda Martins Fernandes (39/50) - m. c.  Filhos (pg); - Manuel 
António Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. filho José; - 
Artur Fernandes Malheiro (4/30) - m. c. Família (pg); - Maria 
Cândida Azevedo - m. c. Pessoa Amiga; - XVIº Aniv. - Júlia de 
Lima Brito - m. c. filha Celeste; - Missas de Rol: (12). 
 
Capela de Santo Amaro: - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria 
dos Anjos (pg); - Francelina Barros de Oliveira - m. c. Maria dos 
Anjos (pg); - Amadeu Pereira Rodrigues, João Pereira e Conceição 
Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Leitão Fernandes; - Antó-
nio Fernandes Cachada (18/20) - m. c. Família (pg); - Amândio de 
Sousa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo - m. c. filho Casimiro; - 
João Pires Vaz, Esposa e Ledobina Gonçalves - m. c. filha Emília;  
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria 
dos Anjos; - José de Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho 
Carlos. 
 


