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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

9 

 
19:00 

- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Iº Aniv. - Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido 
(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

II Domingo da Quaresma 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Santo António (pg) 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (2/12) - m. c. Marido 
(pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oli-
veira e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Manuel de Amorim Gonçalves - m. c. Esposa (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (27/100) - m. 
c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (66/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (16/40) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (75/75) - Rol (pg). 
 

Como apoiar A Ucrânia através da Cáritas: Donativos online: www.caritas.pt/
donativos-online IBAN: PT50.0033.0000.01090040150.12; Multibanco: 22222 (entidade) 

222 222 222 (referência).  
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

No início da Quaresma, a Palavra de Deus apela a repensar as nossas opções de vida e a 
tomar consciência dessas “tentações” que nos impedem de renascer para a vida nova, 
para a vida de Deus. 

A primeira leitura convida-nos a eliminar os falsos deuses em quem às vezes apostamos 
tudo e a fazer de Deus a nossa referência fundamental. Alerta-nos, na mesma lógica, con-
tra a tentação do orgulho e da auto-suficiência, que nos levam a caminhos de egoísmo e 
de desumanidade, de desgraça e de morte. 

O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as opções de Jesus. Lucas sugere que 
Jesus recusou radicalmente um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o 
plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas pela partilha; não passava pelo autoritaris-
mo, mas pelo serviço; não passava por manifestações espetaculares que impressionam as 
massas, mas por uma proposta de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É 
claro que é esse caminho que é sugerido aos que seguem Jesus. 

A segunda leitura convida-nos a prescindir de uma atitude arrogante e auto-suficiente 
em relação à salvação que Deus nos oferece: a salvação não é uma conquista nossa, mas 
um dom gratuito de Deus. É preciso, pois, “converter-se” a Jesus, isto é, reconhecê-l’O 
como o “Senhor” e acolher no coração a salvação que, em Jesus, Deus nos propõe. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Gen 15, 5 - 12. 17 - 18; 

Salmo Responsorial:  26 (27); 

IIª Leitura: Filip 3, 17 - 4, 1; 

Evangelho: Lc 9, 28b - 36. 
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I DOMINGO DA QUARESMA 
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agradecimento 
(Fornelos) 

Os familiares de  Emília Rodrigues do 
Rego Amorim, voltam a agradecer todas 
as presenças de solidariedade e condolên-
cias e ainda o agradecimento pelos 310 
Euros para sufrágios. 

 
CAMINHADA SINODAL 

 
Reflete para a Assembleia Sinodal Pa-

roquial, dia 20, às 18:00 Horas: 
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? 

  
MENSAGEM QUARESMA 

 
«Não vos conformeis com este século, 

mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, a fim de conhecerdes a von-
tade de Deus, o que é bom, o que Lhe é 
agradável e o que é perfeito» (Rom.12, 
2) 

A comunidade diocesana e cada comu-
nidade cristã vão iniciar um itinerário de 
renovação, conversão e fortalecimento da 
comunhão com Deus e com os irmãos 
com o objetivo de viver autenticamente a 
Páscoa de Jesus de Nazaré que envolve 
cada batizado, cada comunidade e a soci-
edade no seu todo. 

A este itinerário denominamos de qua-
resma que se desenrola ao longo de qua-
renta dias, culminando na celebração do 
mistério da entrega, da morte e da ressur-
reição de Jesus de Nazaré. Neste mistério 
que se revela como dom salvífico para a 
pessoa humana, todos somos chamados a 
viver, a saborear e a partilhar a beleza do 
amor terno e misericordioso de Deus 
revelado no Seu Filho e a fortalecer-nos 
para renovar a humanidade do nosso tem-
po. 

Este é o tempo favorável para a escuta 
da Palavra de Deus e nela reconhecermos 
a vontade divina acerca do ser humano e 
descobrirmos a comunhão de vida que 
Deus quer estabelecer com os Seus fi-
lhos; para usufruirmos da vida de Jesus 
Cristo que continua a realizar os gestos 
salvadores através dos sacramentos na 
comunidade cristã; para intensificarmos a 
oração, a contemplação e a meditação 
dos mistérios da vida de Jesus de Nazaré 
que refletem o Seu amor infinito para 
com todos nós e nos ajudam a descobrir-
mo-nos da realidade sublime e dramática 
de que nos revestimos; para exercitarmos 
gestos de renuncia e ascese que fortale-
cem a vontade própria para se dirigir para 
o bem e renunciar a todo o mal; para nos 
dispormos a servir os nossos irmãos so-
bretudo os mais pobres e marginalizados. 

(cont) 

 
D. João Evangelista Pimentel Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
7 

18:30 - Manuel Gomes Pereira (aniv. fal), Glória Amorim e Emília Guimarães 
Lopes - m. c. filho Armindo. 

Terça 
8 

18:00 - Manuel Gomes Pereira (aniv. fal) e Glória Amorim - m. c. filho José Ma-
nuel Gomes. 

Quarta 
9 

18:00 - Maria do Céu Brito Lima, Manuel Pais e Emília Fernandes Leitão - m. c. 
Júlio Leitão Pais. 

Quinta 
10 

18:00 - Eva Maria Baptista dos Santos - m. c. filha Isabel. 
 

Sexta 
11 

18:00 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c. filho José (pg). 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
12 

 
 
 
 
 
 

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 (19/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg);  
- Francelina Barros de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos (pg);  
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos (pg);  
- Manuel Baptista Freitas (aniv.), Lucinda Maria de Sousa, Avelino Baptista 
de Freitas e Adriano de Matos Carneiro de Sá - m. c. Avelino Dario de 
Sousa Freitas (pg);  
- José Barbosa Cachada e Gracinda Trelães - m. c. filha Rosa (pg);  
- IVº Aniv. - António Domingos Alves de Matos - m. c. filha Lucília; 
- XXXº Dia - Júlio Correia Dias - m. c. Associação do Sagrado Coração de 
Jesus (pg);  
- Missas de Rol (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
13 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 

II Domingo da Quaresma 
 

- IXº Aniv. - Maria Gonçalves Fernandes - m. c. filho José Fernandes Dias;  
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina Sousa Lopes - m. c. Filhos (pg); 
- Almas do Purgatório (7/9) (pg);  
- Glória Gonçalves Martins (aniv. fal) - m. c. João Pereira de Matos;  
- Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg);  
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (31/50) - m. c. Filhos (pg);  
- Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais (pg);  
- Missa cantada a todos os Santos - Promessa de Maria Clarinda Gomes 
Alves (pg);  
- Júlia de Lima Brito - m. c. filha Aurora;  
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Aurora Alves; 
- Missas de Rol (14). 
 
 
- Eucaristia. 
 


