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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quinta 

23 

18:30 
19:00 
21:30 

- Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
- Oração de Vésperas e Bênção do Santíssimo Sacramento. 
- Bênção do Fogo e da Fonte. 

Sexta 

24 

18:00 
20:30 

- Adoração do Santíssimo Sacramento. 
- Eucaristia e Procissão de Velas: - S. João Baptista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XIII Domingo do Tempo Comum 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quintas; 
- XXXº Dia - José de Castro Vieira - m. c. Confraria do Santís-
simo Sacramento (pg); 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia (pg); 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Senhor do Calvário (pg); 
- Francelina Barros Oliveira - m. c. Emília Barros Rodrigues 
(pg); 
- Carminda Sousa Correia - m. c. Fátima (pg); 
- José Araújo Vieira (10/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (2/81) - Rol (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (39/100) - m. c. 
Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (78/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (27/40) - Rol (pg). 

Fornelos: - Dia 21 de Junho, terça feira , limpeza da Poça de Troia, às 
19:00 horas; 

- Dia 22 de Junho, quarta-feira, limpeza da Poça de Fora (por baixo da casa do Sr. 
José Matos), às 19:00 horas; 
- Dia 23 de Junho, quinta-feira, limpeza da Poça de Oliveira, às 19:00 horas 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e qual 

o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A Palavra de Deus que nos é proposta impele-
nos a descobrir em Jesus o “messias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através do amor 
e do dom da vida; e convida cada “cristão” à identificação com Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a 
fazer da própria vida um dom generoso aos outros. 

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu sou?” Paralela-
mente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um caminho de glória e de triunfos 
humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O 
nesse caminho de entrega, de doação, de amor total. 

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega trouxe con-
versão e purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o caminho da entrega não é um 
caminho de fracasso, mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. João, o autor 
do Quarto Evangelho, identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo. 

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o cristão 
deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e do 
dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade e 
herdeiros da vida em plenitude.                                                                                              In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1 Reis 19, 16b. 19 - 21; 

Salmo Responsorial: 15 (16); 

IIª Leitura: Gal 5, 1. 13 - 18; 

Evangelho: Lc 9, 51 - 62. 

ÁGUA VIVA  
Nº 452 – 19 a 25 de Junho de 2022 

XII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 09 de Junho do corrente ano 
faleceu a Senhora Gracinda Lopes Gon-
çalves, esposa de Fernando Afonso Viei-
ra, aos 84 anos. 

O corpo foi acolhido no dia 11 de Ju-
nho, às 09:00 horas. Às 10:00 horas, teve 
início a celebração exequial. Foi a sepul-
tar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia foi celebrada às 
18:30 horas, do dia 17 de Junho. 

 
- No dia 13 de Junho do corrente ano 

faleceu a Senhora Belozinda de Lima 
Reis, aos 93 anos. 

O corpo foi acolhido às 17:00 horas do 
dia 15 de Junho. Às 18:00 horas, teve 
início a celebração exequial. Foi a sepul-
tar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia será celebrada às 
18:30 horas, do dia 22 de Junho. 

As mais sentidas condolências aos fa-
miliares destas nossas irmãs. 
 

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
 

 Com a reforma do II Concílio do Vati-
cano, que recuperou a centralidade da 
celebração da Eucaristia na vida da Igre-
ja, mudou a perspetiva sobre o culto eu-
carístico fora da Missa, como temos vin-
do a referir. 

No pós-concilio, entre outros documen-
tos sobre o culto eucarístico fora da Mis-
sa, é particularmente relevante o Diretó-
rio sobre a Piedade Popular e Liturgia, 
publicado pela Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos, 
no final de 2001. 

No número 161, se encontram os crité-
rios que orientam a devoção eucarística. 
Ali se afirma que: 

1- “a referência suprema da piedade 
eucarística é a Páscoa do Senhor; com 
efeito, a Páscoa, segundo a visão dos 
Padres, é a festa da Eucaristia, assim co-
mo, por outro lado, a Eucaristia é antes 

de tudo uma celebração da Páscoa, isto é, 
da paixão, morte e ressurreição de Jesus;” 

2- “toda a forma de devoção eucarística 
tem uma referência intrínseca ao Sacrifí-
cio eucarístico, seja porque dispõe para a 
sua celebração, seja porque prolonga as 
orientações culturais e existenciais que 
suscita”. 

E a terminar o mesmo número, o Dire-
tório recorda a advertência do Ritual Ro-
mano: “quando os fiéis veneram a Cristo 
presente no Sacramento, devem lembrar-
se que esta presença deriva do Sacrifício 
e tende à comunhão sacramental e espiri-
tual”. 

A adoração eucarística introduz-nos no 
coração do Mistério Pascal e as formas 
concretas desta adoração devem respeitar 
sempre a centralidade da presença de 
Cristo. Destes dois critérios se deduzem 
as normas concretas que regulam as dife-
rentes práticas de piedade eucarística, 
indicadas nos números seguintes (162-
165). 

Tendo em conta a relação íntima entre a 
Palavra e a Eucaristia, em que somos 
convidados a participar da dupla mesa da 
Palavra e do Pão e do Vinho, a oração 
perante o Santíssimo Sacramento deve 
dar um espaço especial à Palavra de 
Deus. 

Já em 1967, a Instrução Eucharisticum 
Mysterium (n. 66) recomendava que 
“fosse reservado um tempo adequado, 
segundo a oportunidade, para leituras da 
Palavra de Deus, cânticos, orações e para 
a adoração silenciosa…”; propondo, as-
sim, dois momentos para o tempo de ado-
ração, como na celebração eucarística, 
pois o critério de verificação da adoração 
eucarística é a celebração da Missa, e não 
o contrário. 

A adoração é um ato interior, que tem 
lugar nas profundezas mais íntimas e 
escondidas da pessoa, no seu coração, 
mas que se traduz, tanto a nível pessoal 
como comunitário, em gestos e palavras. 
… 

     P. Armindo Janeiro, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
20 

18:30 - José de Oliveira Lopes e Carla Sofia Correia Oliveira - 
m. c. Esposa. 

Terça 
21 

18:30 - Eva Maria Baptista dos Santos - m. c. filha Isabel. 

Quarta 
22 

18:30 - VIIº Dia - Belosinda de Lima Reis (pg). 

Quinta 
23 

17:30 - Joaquina Martins Gonçalves - m. c. sobrinha Joaquina. 
 

Sexta 
24 

18:30 Necas do Calvário (aniv), Esposa e Filhos (pg). 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
25 

 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. 
c. Família (pg);  
- Ao Senhor (ação de graças) - m. c. Teresa de Jesus Cer-
queira (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (14/20) - m. c. Esposa (pg);  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Emília Matos do Reis (aniv.) - m. c. filho Agostinho Reis 
de Brito (pg); 
- XXXº Dia - José de Castro Vieira - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg); 
- Missas de Rol: (5). 

 

 
 
 
 

Domingo 
26 

 

 

 
 
 
 

08:15 
 
 

XII Domingo do Tempo Comum 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (40/50) - m. 
c. Filhos (pg);  
- Glória Gonçalves Martins e Cândida Pereira de Sá - m. c. 
João Pereira de Matos;  
- João Lopes Gonçalves (aniv.), Joaquim Martins, Alfredo 
Lopes e Joana Baptista - m. c. afilhada e neta Elisabete 
Lopes (pg);  
- S. João e S. Pedro - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg);  
- Artur Fernandes Malheiro (6/30) - m. c. Família (pg);  
- Missas de Rol: (11). 


