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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Seg. 

18 

09:30 
18:00 

- Saída do Compasso Pascal. 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. netos Gil e Joel; 
- Armindo Fernandes Ribeiro - m. c. Esposa; - Pais e Ir-
mão de Joaquim Sá; - S. Bento; - Rui Gomes - m. c. Fer-
nanda Sá; - Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Esposa (pg). 

Quarta 

20 

19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

II Domingo da Páscoa 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa;  
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oli-
veira e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quin-
tas; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. 
Teresa Silva; 
- José Araújo Vieira (3/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Armindo Fernandes Ribeiro (4/10) - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa 
(32/100) - m. c. Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (71/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria - m. c. Ana Catarina. 

 - 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. 
- Colheita de sangue e medula óssea: Segunda feira, dia 25 de Abril, das 09:0 ho-

ras às 12:30 horas, na Escola António Feijó.             Boas Festas Pascais! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos que a vida em plenitude 

resulta de uma existência feita dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de 
Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto. 

A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou pelo mundo fazendo o 
bem” e que, por amor, Se deu até à morte; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, 
testemunhas desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os homens. 

O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição: a do discípulo obs-
tinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida 
não podem nunca ser geradores de vida nova; e o discípulo ideal, que ama Jesus e que, 
por isso, entende o seu caminho e a sua proposta – a esse não o escandaliza nem o espan-
ta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. 

A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo Batismo, a continuarem 
a sua caminhada de vida nova, até à transformação plena que acontecerá quando, pela 
morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa finitude.                In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 5, 12 - 16; 

Salmo Responsorial:  117 (118); 

IIª Leitura: Ap 1, 9 - 11a. 12 - 13. 17 - 19; 

Evangelho: Jo 20, 19 - 31. 

ÁGUA VIVA  
Nº 442 – 17 a 23 de Abril de 2022 

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR 



AFASTA-TE DAS FALSIDADES! 
 

Não deixes que aquilo que acontece 
fora de ti te deite abaixo. Não é a água 
que está à volta do teu barco que o afun-
da, é aquela que deixas entrar. 

A melhor resposta à difamação é o si-
lêncio, porque a sua fonte é a ignorância, 
e ela jamais compreenderá a verdade. 
Quem lhe dá crédito, ainda que não seja o 
injuriado, acaba por ser cúmplice da fal-
sidade. Não acredites nunca em quem diz 
mal, e, menos ainda, não reproduzas o 
que diz. O que ganha alguém que diz 
mal? 

Ainda que alguém te faça mal, diga 
mentiras ou até verdades incómodas a teu 
respeito, pensa que as ações nos ajudam a 
saber mais sobre quem as faz do que so-
bre aquele a quem se dirige. Não te preo-
cupes demasiado com as aparências. 
Quem te julga por elas não é teu amigo, 
talvez nem o deva conseguir ser de al-
guém. Segue o teu caminho. 

Ninguém está livre da má-língua, por-
que ela é tão potente que pouco importa 
quão inocentes as suas vítimas sejam, 
nem a que distância estejam. 

Esforça-te por não julgar ninguém. Na 
vida, é mais importante uma bússola do 
que um relógio. Não tenhas pressa, preo-
cupa-te apenas em seguir na direção cer-
ta. 

Mais do que te afastares dos que ofen-
dem, aproxima-te dos que se esforçam 
por ser bons. Serão um excelente exem-
plo para ti, ainda que a sua verdade te 
possa fazer sentir mal. 

A malícia perseguir-te-á, mas isso tal-
vez seja bom sinal, porque pode indicar 
que estás do lado certo. 

Qualquer coração acaba envenenado 
quando julga que se honra através da 
desonra que provoca aos outros. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

“CELEBRAÇÕES  
MAIS RICAS E VARIADAS”! 

 

O cónego João Peixoto, diretor do Se-
cretariado de Liturgia do Porto, afirmou 
que o novo Missal Romano, que vai en-
trar em vigor esta Quinta-feira Santa, 
convida os “fiéis” a viver as celebrações 
de forma “mais rica e variada”. 

“Os fiéis não precisam de livro nenhum 
nas mãos, mas de interagir, de forma 
consciente, frutuosa com os ministros, 
dialogando, respondendo, cantando, acla-
mando. Os fiéis não precisam de livro 
para participar, porque a celebração é 
feita nas nossas línguas. Este missal é um 
instrumento que vai no sentido de sair da 
rotina nas celebrações. Basta pensar nas 
alternativas, em vários momentos da ce-
lebração, facilitando que os fiéis vivam 
de forma mais variada e rica a celebra-
ção”... 

O responsável sublinhava que a novida-
de decorre de uma vivência interior: 
“Será nova (a celebração) se a vivermos 
como novidade nossa. É o desafio”. 

“Os fiéis não advertirão grandes mu-
danças porque a edição que tínhamos do 
missal era muito digna. Esta ganha desde 
a encadernação, ao conjunto. Na parte 
dos fiéis, o missal não está pensado para 
os fiéis o terem na mão mas são tidos em 
conta, nos diálogos, nas acalmações, nas 
rubricas, mas essa é uma regra que vem 
do II Concílio do Vaticano e dos docu-
mentos de São Paulo VI. Os fiéis são 
sujeitos celebrantes, sob a presidência do 
presbítero, mas não é um livro para estar 
nas mãos dos fiéis, como se compreen-
de”, indica. 

A nova edição do novo Missal Romano 
em português entra em vigor esta Quinta-
feira santa propondo algumas alterações 
que o padre João Peixoto indica, “o tor-
nam mais deste tempo”. 

“Há missas novas na vigília da Epifa-
nia, da Ascensão, no tempo da Quares-
ma. Todos os dias estão enriquecidos 
com uma oração sobre o povo, que é a 
forma tradicional e antiga da bênção em 
Roma...     PR/LS 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
18 

08:00 
19:00 

- Saída do Compasso Pascal: Meia de Cima. 
- Eucaristia. 

Terça 
19 

18:30 - José Oliveira Lopes - m. c. Esposa. 

Sexta 
22 

18:30 - Eucaristia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (5/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria Altina Lopes Pais (aniv. fal) - m. c. filho José 
Manuel Martins;  
- Maria Alves (aniv.) e Marido - m. c. filha Conceição;  
- Nossa Senhora da Cabeça e todos os Santos - m. c. 
Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Missas de Rol: 
- Arminda Araújo Oliveira (11/29) (pg); 
- Carlos Pereira Dias (aniv.) e Emília Rodrigues do Rego 
Amorim (5/31) (pg); 
- Francelina Barros de Oliveira (27/84) (pg); 
- Júlio Correia Dias (6/7) (pg); 
- Júlio Pais Pereira e Carla Andreia Dantas Pereira 
(969/1367) (pg); 
- Manuel Lopes Soares Barbosa (21/113) (pg); 
- Maria Constança Pinto Dantas (33/41) (pg). 

 
 

Domingo 
24 
 

 
 

08:15 
 
 
 

II Domingo da Páscoa 
 
- Povo de Deus. 
 
 
 


