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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

13 

18:30 
19:00 

- Confissões. 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

Sexta 

15 

16:30 - Adoração da Cruz. 

Sábado 

16 

19:00 - Vigília Pascal. 

 
 
 
 
 
 
 

Dom 
17 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Domingo da Ressurreição do Senhor 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa;  
- Alcinda Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima (pg); 
- Vº Aniv. - Rosa Pais Rodrigues - m. c. Marido; 
- José dos Santos Lima (8/14) - m. c. Família (pg); 
- Maria de Fátima Lobato Ribeiro Barroca - m. c. Marido 
(pg); 
- José Araújo Vieira (2/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Armindo Fernandes Ribeiro (3/10) - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa 
(31/100) - m. c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (70/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (20/40) - Rol (pg). 

 - Vacinação anti-rábica de todos os cães e a Identificação Eletrónica para 2022, 
na Queijada, decorrerá no dia 6 de Maio, às 14:30 horas, no largo junto ao edifício 
da junta de Freguesia. 
 

                                                          Santa Páscoa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus 

que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo dos 
homens, deixou-Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz apre-
senta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, 
Deus nos propõe: a doação da vida por amor. 

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a testemunhar 
no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o pro-
feta confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os projetos de Deus. Os 
primeiros cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da 
arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom da vida. 
É esse mesmo caminho de vida que a Palavra de Deus nos propõe. 

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é o momento supre-
mo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera 
egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada 
para si, mas que se faz dom total.                                                                                    In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 10, 34a. 37 - 43; 

Salmo Responsorial:  117 (118); 

IIª Leitura: Col 3, 1 - 4; 

Evangelho: Jo 20, 1 - 9. 

ÁGUA VIVA  
Nº 441– 10 a 16 de Abril de 2022 

DOMINGO DE RAMOS 



NOVO MISSSAL ROMANO 
 

A Conferência Episcopal ofereceu no 
dia 31 de Março ao Papa um exemplar da 
nova tradução do Missal Romano em 
português, num encontro entre Francisco 
e D. José Cordeiro, arcebispo de Braga e 
presidente da Comissão Episcopal de 
Liturgia e Espiritualidade. 

A nova edição vai entrar em vigor a 
partir de 14 de abril, quinta-feira da Se-
mana Santa. 

Em nota enviada hoje à Agência EC-
CLESIA, a Conferência Episcopal Portu-
guesa (CEP) refere que o Papa recebeu o 
exemplar “com muito apreço”. 

Os bispos falam num “encontro extra-
ordinário que durou meia hora e onde 
foram abordados assuntos como o Missal 
Romano, a Igreja em Portugal e a sinoda-
lidade na Igreja”. 

No dia 30 de Março, responsáveis da 
CEP estiveram na Congregação para o 
Culto Divino e a Disciplina dos Sacra-
mentos (Santa Sé), onde entregaram dois 
exemplares da terceira edição do Missal 
Romano em português. 

Os bispos católicos em Portugal apro-
varam, em fevereiro, a Nota Pastoral 
‘Celebrar e viver melhor a Eucaristia’, 
destacando que “esta edição para as cele-
brações da Missa em língua portuguesa 
deve ser considerada ‘típica’ para a Igreja 
peregrina em Portugal, oficial para o uso 
litúrgico, e poderá usar-se após a sua 
publicação”. 

O Conselho Permanente da CEP desta-
ca que a nova edição do Missal Romano 
integra o “nobre serviço das artes numa 
superior arte de celebração”, que é urgen-
te cultivar e incentivar, e exemplificam 
com as novas gravuras, de um artista 
contemporâneo, que pretendem “abrir a 
oração da Igreja à beleza da contempla-
ção”. 

“Também por isso se inclui a música 
nos lugares próprios, onde o canto a re-
clama, para que na celebração – que deve 

ser modelar no dia do Senhor e nas festas 
da comunidade cristã – o canto seja mais 
a regra do que a exceção”, acrescenta o 
texto. 

A CEP realça que o Missal “não é só 
um livro”, mas uma ‘coleção’ de livros 
que inclui, além do Antifonário, o Sacra-
mentário, o Ordinário da Missa e os Leci-
onários, que na edição em língua portu-
guesa são oito livros. 

Segundo a nota ‘Celebrar e viver me-
lhor a Eucaristia’, a nova edição do Mis-
sal Romano, a terceira, introduz uma 
“mudança pequena”, mas muito signifi-
cativa no “coração palpitante da Oração 
Eucarística”, a narração da instituição, 
onde o verbo ‘benedicere’ passa a ser 
traduzido por ‘bendizer’ em vez de 
‘abençoar’. 

A Conferência Episcopal Portuguesa 
assinala também o “retomar” da tradicio-
nal conclusão plena da Oração Coleta – 
‘Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus e convosco vive e rei-
na, na unidade do Espírito Santo, por 
todos os séculos dos séculos’ – e para as 
restantes orações introduz-se a “cláusula 
mais breve, tornando-as mais fluentes”: 
‘Por Cristo, nosso Senhor’. 

De destacar também que a nova edição 
típica, de São João Paulo II, oferece 
“novos formulários” no Próprio do Tem-
po (vigílias da Epifania e da Ascensão), 
no Santoral (celebrações entretanto intro-
duzidas no Calendário) e nas Missas para 
diversas necessidades e votivas, já no 
tempo da Quaresma, cada dia passa a 
dispor de uma “específica Oração sobre o 
Povo”, enquanto os formulários do Tem-
po Pascal “ganham variedade com novas 
orações tomadas dos antigos Sacramentá-
rios”. 

Um novo prefácio dos santos mártires 
vai “enriquecer a ação de graças da Igre-
ja”, no Ordinário da Missa dispõe de 
maior variedade nas saudações, no ato 
penitencial, no convite à oração sobre as 
oblatas, na introdução ao Pai nosso...    

OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
11 

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c. filho 
José (pg). 

Terça 
12 

18:30 - António Fernandes de Matos - m. c. Gracinda Pousada. 

Quinta 
14 

18:30 - Missa do La pés. 

Sexta 
15 

20:30 - Via Sacra e Adoração da Cruz. 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
16 

 
 
 
 
 
 

19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (4/20) - 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 Fernandes de Oliveira, Teresa Sousa Lopes e Amân-
dio Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes de Oliveira; 
- João Fernandes Correia - m. c. Esposa;  
- João Pais Fernandes e Glória Cerqueira Lopes - m. c. filha 
Madalena; 
- Manuel Pereira Dias e Emília de Oliveira Lopes - m. c. filho 
José; 
- Missas de Rol (6). 

 
 
 
 
 

Domingo 
17 
 

 
 

07:00 
 
 
 
 
 
 

08:00 
 

Domingo da Ressurreição do Senhor 
 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes Pais (34/50) - 
m. c. Filhos (pg); 
- Cândida Pereira, Rosa Pereira de Sá e João Fernandes Vieira 
de Matos - m. c. Lucinda Pereira de Sá; 
- Carla de Jesus Sousa Pereira (aniv. nas) -m. c. Mãe; 
- Missas de Rol (12). 
 
- Saída do Compasso Pascal: Meia de Baixo. 
 


