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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

27 

19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Maria das Dores Rebolo Quintas - m. c. Filhos e Netos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

III Domingo da Páscoa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus 

- Vamos a Fátima. Queremos retomar as nossas peregrinações a Fátima. O dia 29 
de Maio, está reservado para esse fim. Junto dos Conselheiros, façamos as inscri-
ções até ao dia 22 de Maio, pelo valor de 20 Euros. Obrigado.     
  

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
A liturgia deste domingo põe em relevo o papel da comunidade cristã como espaço 

privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado. 
O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunida-

de cristã; é à volta d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a vida 
que a anima e que lhe permite enfrentar as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, 
é na vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu testemunho) que os ho-
mens encontram as provas de que Jesus está vivo. 

A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Jesus como referência funda-
mental da comunidade cristã: apresenta-O a caminhar lado a lado com a sua Igreja nos 
caminhos da história e sugere que é n’Ele que a comunidade encontra a força para cami-
nhar e para vencer as forças que se opõem à vida nova de Deus. 

A primeira leitura sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão salva-
dora e libertadora de Jesus; e quando ela é capaz de o fazer, está a dar testemunho desse 
Cristo vivo que continua a apresentar uma proposta de redenção para os homens. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 5, 27b - 32. 40b - 41; 

Salmo Responsorial:  29 (30); 

IIª Leitura: Ap 5, 11 - 14; 

Evangelho: Jo 21, 1 - 19. 

ÁGUA VIVA  
Nº 443 – 24 a 30 de Abril de 2022 

II DOMINGO DA PÁSCOA 



CORAÇÃO DE MÃE  
É CORAÇÃO DE PAZ 

 
 Dia 1 de maio é Dia da Mãe, um dia 

para homenagear todas aquelas mulheres 
que são mães porque geraram, porque 
educaram com todo o amor e assertivida-
de que só uma mãe sabe conjugar, porque 
corrigiram para tornar melhores aqueles 
que amam, os ajudaram a crescer e os 
protegeram nos perigos. A história está 
cheia de mães fortes nos sacrifícios por 
causa dos filhos e heroínas quando foi 
necessário protegê-los.  

Este ano, não podemos ficar indiferen-
tes aos muitos relatos provocados pela 
guerra na Ucrânia e feitos por tantas e 
tantas mães obrigadas a opções dolorosas 
para salvarem os filhos dos perigos e 
porventura da morte.  

“Começou a guerra”, “mas porquê esta 
guerra?”... Com estas palavras muitas 
mães, em lágrimas, começam a relatar 
como viveram o início da invasão da 
Ucrânia e como concluíram ser necessá-
rio fugir para o estrangeiro ou outras ci-
dades mais em paz… Algumas enviaram 
os filhos sozinhos ou com alguém conhe-
cido para países estrangeiros, outras 
acompanharam-nos elas próprias, saindo 
da sua terra e casa em direção ao desco-
nhecido, deixando maridos a combater e 
outros familiares para trás. O importante 
são os seus filhos…  

É assim a mãe, vive para continuar a 
dar vida e dar a sua vida se necessário 
por aqueles que Deus lhes confiou.  

Neste Dia da Mãe de 2022, a Igreja 
quer prestar a sua homenagem a todas 
estas “mães coragem” de todos os dias, 
as que nunca desistem de cuidar, proteger 
e ensinar a crescer saudáveis os seus fi-
lhos. Quer de modo particular deixar uma 
palavra de esperança a todas estas mães 
que estão em fuga às bombas e ameaças à 
vida. A elas se convida a dirigirem o 
olhar e preces para Nossa Senhora, a Mãe 
de Jesus, que viveu igualmente momen-

tos terríveis para salvar o Filho Jesus. Ela 
foi e é modelo de dedicação até ao fim à 
sua missão de mãe, nos momentos feli-
zes, mas também nos dramas. Pense-se 
como terá vivido a fuga para o Egito, um 
país estrangeiro, depois de perceber que a 
vida do filho corria perigo, ou quando o 
perdeu e o reencontrou no Templo passa-
dos três dias, ou ainda quando o acompa-
nhou impotente no caminho do Calvário 
com uma pesada cruz às costas e o rece-
beu morto no seu colo.  

Gostaríamos de contribuir com as nos-
sas preces, acolhimento, apoio e suporte 
para que cada uma destas mães consiga 
manter uma esperança firme, como acon-
teceu com Maria de Nazaré, que, sem 
desânimo e com a ajuda de S. José, re-
gressaria do Egito para a sua terra. Peran-
te a mais dolorosa experiência para uma 
mãe que é perder um filho, ela aceitou 
tornar-se mãe de João junto à cruz e, ne-
le, de toda a humanidade. Perdeu o Filho, 
mas ganhou um imenso campo de mis-
são. A isto se chama não perder a espe-
rança. Deus nunca abandona os Seus 
filhos, ouve os seus gritos e manifesta o 
seu amor mesmo por cima dos escombros 
da nossa miséria.  

Estes dias onde se tem visto, quase em 
direto, o pior do ser humano, também se 
tem assistido a muita compaixão, muita 
dor repartida e consolada, muita solidari-
edade heroica, numa palavra, o que de 
melhor há no ser humano. Mas sobretu-
do, tem-se visto a força, o poder que uma 
mãe tem! Quem dera que o mundo dos 
que promovem os horrores da guerra 
ouvissem os seus gritos por paz… certa-
mente ouviriam pedir não só pelos seus 
filhos, mas por todos os homens e mulhe-
res vítimas inocentes dos poderosos. Que 
a Mãe do Céu ouça todas as mães, as 
console e acompanhe. Em Maria, como 
em cada mãe, há sempre um coração de 
paz! … 

Feliz Dia da Mãe. 
In “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
25 

19:30 - Iº Aniv. - João Matos Pais - m. c. filho João. 

Terça 
26 

18:30 - Maria do Carmo Fernandes Lopes (aniv. fal) - m. c. Marido (pg). 

 
 
 

Sábado 
30 

 
 
 

18:00 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (6/20) - m. c. Esposa (pg);  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;  
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- João Pais Fernandes (aniv.) - m. c. filha Rosária; 
- Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
01 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Domingo da Páscoa 
 

- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (35/50) - m. c. Filhos 
(pg); - XIIº Aniv. - Teresa Sousa Lopes - m. c. filho António Lopes 
de Oliveira (25-04); - Belmira Fernandes Vieira (aniv) e Manuel 
Reitor - m. c. Família (pg); - Manuel António Vieira e António Fer-
nandes Vieira - m. c. filho José; - Rosa Pereira de Sá e João Fernan-
des Vieira de Matos - m. c. filha Rosa Matos; - Emília Lopes Gon-
çalves - m. c. Filhos (pg); - S. Bento e Senhora Aparecida (pg); - 
Antónia Lopes de Brito - m. c. Família (pg); - Manuel Vieira Olivei-
ra e Francelina Barros de Oliveira (pg); - Santo Amaro - Promessa 
de Maria da Conceição de Sousa Vieira; - Almas do Purgatório - m. 
c. Maria Leitão Pais (pg); - Artur Fernandes Malheiro (1/30) - m. c. 
Família (pg); - Missas de Rol: (11). 
 
- Eucaristia: Primeira Comunhão e profissão de Fé. 
 
- Capela de Santo Amaro: - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria 
dos Anjos (pg); - Francelina Barros de Oliveira - m. c. Maria dos 
Anjos (pg); - Amadeu Pereira Rodrigues, João Pereira e Conceição 
Fernandes Rodrigues  - m. c. Albertina Leitão Fernandes; - António 
Fernandes Cachada (17/20) - m. c. Família (pg); - Amândio de Sou-
sa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo - m. c. filho Casimiro; - João 
Pires Vaz, Esposa, Filhos e Ledobina Gonçalves - m. c. filha Emília; 
- José de Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos; - 
João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos 
Anjos. 
 


