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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
15 

09:30 - Nossa Senhora Aparecida - Promessa de Carminda da Con-
ceição Cerqueira Lobato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXI Domingo do Tempo Comum 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (45/100) - m. c. 
Família (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima (ação de graças) - m. c. Lúcia Cor-
reia Leitão; 
- Glória Vieira de Lima (aniv) e Manuel de Barros - m. c. sobri-
nha Casimira; 
- Iº Aniv. - João Manuel de Sousa Faria - m. c. Família; 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (83/104) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (5/52) - Rol (pg); 
- José dos Santos Lima (12/14) - m. c. Família (pg); 
- José de Araújo Vieira (5/5) - m. c. Família (pg); 
- Manuel Pereira Malheiro (2/12) - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (6/81) - Rol (pg); 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quintas; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- Serafim Marques Vilas Boas (aniv. fal) - m. c. Família; 
- Gracinda Lopes Gonçalves (4/66) - m. c. Rol (pg). 
 

- Fornelos e Queijada: A Junta de Freguesia estará encerrada no 
horário da funcionária no período de 16 de agosto a 05 de setembro de 2022. 

- Visita à Madeira, dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Setembro, por 750 Euros. Con-
tactos: 960018426/936241304.   
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar consciência da radicalidade e da 

exigência da missão que Deus nos confia. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um compro-
misso, corajoso e coerente, com a construção do "novo céu" e da "nova terra". É essa a nossa mis-
são profética. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta recebe de Deus uma 
missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do Povo de Jerusalém: anunciar o fim 
do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele sabe 
que a missão profética não é um concurso de popularidade, mas um testemunhar, com verdade e 
coerência, os projetos de Deus. 

O Evangelho reflete sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define a missão de Jesus 
como um "lançar fogo à terra", a fim de que desapareçam o egoísmo, a escravidão, o pecado e nas-
ça o mundo novo - o "Reino". A proposta de Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma proposta 
exigente e radical, que provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, 
para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável. 

A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro da vida plena - como 
os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo - que nunca ce-
deu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas enfrentou a morte para realizar o projeto do Pai - deve 
ser o modelo que o cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada.                      In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 66, 18 - 21; 

Salmo Responsorial: 116 (117); 

IIª Leitura: Hebr 12, 5 - 7. 11  - 13; 

Evangelho: Lc 13, 22 - 30. 

ÁGUA VIVA  
Nº 460 –  14 a 20 de Agosto de 2022 

XX DOMINGO DO TEMPO COMUM 



CONFRARIA S. SACRAMENTO 
(Queijada) 

A Confraria do Santíssimo sacramento 
de São João Baptista da Queijada, con-
cluiu o ano de 2021 com um saldo atual 
de 9.303.36 Euros.                        O Pároco 

 
VIDA CRISTÃ 

(Fornelos) 

- No dia 07 de Agosto foi batizado a 
menino Davi Miguel Lima Dantas, nasci-
do a 14 de Dezembro de 2021, filho de 
Rui Paulino Amorim Dantas e de Carla 
isabel Vieira de Lima. 

São padrinhos: Márcio Fernandes de 
Puga e Tânia Carina Amorim Dantas. 

 
SEMANA DAS MIGRAÇÕES 

 
Eugénia Quaresma, diretora da Obra 

Católica Portuguesa de Migrações, disse 
à Agência ECCLESIA que “tem de ser 
combatida a ideia que os migrantes são 
só para receber” e indica que na peregri-
nação dos migrantes a Fátima, a 12 e 13 
de agosto, esta é “uma realidade rezada”. 

“Tem de ser combatida a ideia que os 
migrantes são só para receber,  eles têm 
tanto para nos dar, ao nível litúrgico, dos 
serviços, por exemplo e querem partici-
par, e o movimento sinodal é muito im-
portante, a escuta do que é diferente, e 
até que ponto podemos ser reconheci-
dos”, assinala. 

A responsável aponta ainda que a pas-
toral das migrações é muito atenta e sen-
sível à questão do acolhimento, “não só 
para quem vem de fora mas do próprio 
país” e até “aqueles que mudam de dioce-
se e precisam de acolhimento”. 

Segundo Eugénia Quaresma “há muito 
bons exemplos na sociedade” em que se 
ouvem e é dado espaço aos migrantes.  

Há associações de migrantes que dão 
voz às suas comunidades e têm assento 
municipal, por exemplo, a participar da 
construção da cidade; queremos este 
mundo novo, incluindo migrantes e refu-

giados, contando com a sua colabora-
ção”. 

Já na Igreja, a responsável considera 
que é necessário “transportar” estas idei-
as para o nível das comunidades e que 
tem de haver um “trabalho de inclusão”.  

“É nas novas gerações que temos de 
apostar, porque mais do que tolerância e 
abertura, têm curiosidade, temos de aju-
dar a educar para isso; e há bons exem-
plos de interculturalidade sobretudo nas 
escolas que têm de conviver com muitas 
nacionalidades, pelo contexto onde estão 
inseridas”, observa. 

Na comemoração dos 50 anos da Sema-
na Nacional de Migrações e os 60 anos 
da Obra Católica Portuguesa de Migra-
ções, Eugénia Quaresma olha para a Pe-
regrinação do Migrante e do Refugiado 
ao Santuário de Fátima como uma 
“realidade rezada”... 

A 50ª edição da Semana Nacional de 
Migrações teve início esta segunda-feira 
e prolonga-se até ao próximo domin-
go,  com o lema “Juntos construímos um 
Nós maior: uma só família humana”, 
assinalando também os 60 anos da 
OCPM. 

“Estas duas efemérides suscitam em 
nós todo um conjunto de sentimentos e 
bons propósitos: sentimentos de ação de 
graças ao Senhor por estes abençoados e 
fecundos anos, cheios de vitalidade; sen-
timentos de gratidão a quantos serviram e 
servem dedicadamente esta Obra, fazen-
do dela um rosto visível do cuidado dos 
bispos em Portugal por esta grande e 
desafiante realidade das Migrações; pro-
pósitos de um comprometimento cada 
vez maior na reflexão sobre este vasto 
mundo, à Luz do Evangelho, em ordem a 
uma intervenção oportuna, coordenada e 
eficaz” escreve D. Daniel Batalha, vogal 
da Comissão Episcopal para a Pastoral da 
Mobilidade Humana. 

 
HM/SN 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 

Segunda 
15 

 
 
 
 

08:15 

- Artur Fernandes Malheiro (5/9) - Rol (pg); - João Lourenço (aniv. 
fal) e Esposa - m. c. filha Maria; - Pais de Lucinda Silva Dias e An-
tónio Sá Vilas Boas; - Nossa Senhora, Sagado Coração de Jesus e 
Almas do Purgatório - m. c. Lucinda Silva Dias; - João Fernandes 
Vieira de Matos (aniv. nas) - m. c. filha Rosa Matos; - Nossa Se-
nhora dos Caminhos - m. c. Devota; - XXXº Dia - Agostinho Pais 
Fernandes (1/2) - Rol (pg); - Nossa Senhora (ação de graças) - m. 
c. Sameiro Gonçalves; - Nossa Senhora da Cabeça - m. c. João de 
Araújo Lopes Vieira (pg); - José de Araújo Lopes Vieira - m. c. 
João de Araújo Lopes Vieira (pg). 

Quinta 
18 

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

 
 
 
 
 

Sábado 
20 

 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Do-
mingos Afonso Vieira (2/10) - m. c. Esposa (pg); - Manuel Fernan-
des de Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e Amândio Lopes de Oli-
veira - m. c. António Lopes de Oliveira; - Artur Fernandes Malhei-
ro (6/9) - Rol (pg); - Nossa Senhora da Peneda e todos os Santos - 
m. c. Conceição Abreu Araújo; - São Bento - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Agostinho Rodrigues de Matos - m. c. Mãe (pg); - Ama-
deu Dantas da Costa (aniv. fal) - m. c. Inácio Costa; - Francelina 
Barros Oliveira - m. c. Pessoa Amiga (pg);  - Tereza de Jesus Silva 
Oliveira (2/100) - m. c. Filhas (pg); - Missas de Rol: (5). 

 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
21 
 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI Domingo do Tempo Comum 
 

- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (45/50) - m. c.  Filhos 
(pg); - Artur Fernandes Malheiro (7/9) - Rol (pg); - João Vieira 
Lopes e Esposa - m. c. filha Maria Helena Gonçalves Lopes (pg); - 
José Carneiro de Sousa e Maria Vieira - m. c. Vítor Sousa (pg); - 
Emília Lopes Gonçalves e Vitória Torres Lopes - m. c. Família 
(pg); - Artur Fernandes Correia - m. c. filha Graça Correia; - Almas 
do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais (pg); - XIVº Aniv. - Casimi-
ro Mimoso do Lago - m. c. José António Alves Lago; - Glória Fer-
nandes Pais (1/2) - m. c. Marido (pg); - Nossa Senhora Aparecida - 
m. c. Lucinda Fernandes Lopes (pg); - Benvinda da Silva Oliveira 
(aniv. fal) e Alfredo Sá Barbosa - m. c. filho Alfredo; - VIIº Aniv. - 
António Ferreira de Sousa - m. c. filho César Sousa; - Missas de 
Rol: (10). 
 


