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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

11 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

V Domingo da Páscoa 
 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigue e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quintas; 
 - José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- Manuel Vieira de Oliveira e Eufrásia Vieira de Lima - m. c. 
Família (pg); 
- Aurora de Sá Leitão - m. c. Emílio de Sá Leitão (pg); 
- Armindo Fernandes Ribeiro (6/10) - m. c. Esposa; 
- José Araújo Vieira (5/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Mãe Clara do Menino Jesus  (graças recebidas) (pg); 
- António Sousa Lopes e Esposa, José Barros e Esposa e Júlia 
Mariano - m. c. Júlia Barros Lopes (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa (34/100) - 
m. c. Família (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (22/40) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (73/104) - Rol (pg). 

- Peregrinação interparoquial a Fátima: estão abertas as inscrições para a 
Peregrinação interparoquial a Fátima. Vamo-nos inscrevendo e vamos moti-

vando à participação. Obrigado 
 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
O quarto Domingo do Tempo Pascal é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois 

todos os anos a liturgia propõe um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no 
qual Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, portanto, este o tema central que a Palavra 
de Deus hoje nos propõe. 

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja missão é trazer a vida plena às 
ovelhas do seu rebanho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar o Pastor, a 
acolher a sua proposta e a segui-l’O. É dessa forma que encontrarão a vida em plenitude. 

A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes diante da proposta que o Pastor 
(Cristo) nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de auto-suficiência, sa-
tisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; de outro, estão outras ovelhas, per-
manentemente atentas à voz do Pastor, que estão dispostas a arriscar segui-l’O até às 
pastagens da vida abundante. É esta última atitude que nos é proposta. 

A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a 

vida total, de felicidade sem fim.                                                                                     In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 14, 21b - 27; 

Salmo Responsorial:  144 (145); 

IIª Leitura: Ap 21, 1 - 5a; 

Evangelho: Jo 13, 31 - 33a. 34 - 35. 

ÁGUA VIVA  
Nº 445 – 08 a 14 de Maio de 2022 

IV DOMINGO DA PÁSCOA 



TU NÃO ÉS NORMAL,  
E ISSO É BOM 

 
É quase certo que quem não te conhece 

julgue que tu és uma pessoa normal, 
igual a tantas outras, sem nada de extra-
ordinário. Pode até acontecer que tu mes-
mo, ao espelho, vejas alguém que nada 
tem de especial, pelo que é… normal. No 
entanto, a verdade é que não é assim, e 
não o é porque é impossível que assim 
seja. 

Cada um de nós é diferente até do que 
foi ontem. Nunca somos os mesmos ao 
longo dos dias, essa é a maior das rique-
zas da vida: a sua constante mudança. A 
nossa identidade é dinâmica e não se 
cristaliza nunca, nem no bem, nem no 
mal. Somos livres ao ponto de podermos 
escolher o nosso caminho face ao que 
nos é dado. 

Não podemos escolher tudo, mas pode-
mos escolher sempre! Não podemos es-
colher deixar de ser livres, porque isso 
implicaria deixarmos de ser… humanos. 
Cada um de nós é uma esperança clara e 
concreta de que a humanidade se renove 
e fortalece, encontrando novas formas de 
criar mais mundo dentro do mundo. E 
porque este mundo é parte de um outro 
que o contém, ao definirmos a nossa vida 
estamos a construir a eternidade. 

Mas somos parecidos uns com os ou-
tros? Sim, porém apenas em dois níveis: 
o das simples aparências e o do íntimo 
mais profundo. 

Há quem tenha medo de ser diferente e 
escolha repetidas vezes o que os outros 
escolhem, como se a autenticidade fosse 
algo de negativo ou feio! 

No fundo de todos nós, no âmago da 
nossa intimidade, há uma pequena chama 
de fogo que um sopro divino, uma brisa 
suave, mantém aceso. 

Todos nós seremos cinza e pó. Importa 
pois que, enquanto nos anima a vida, 
iluminemos o mundo com o fogo do nos-
so amor mais profundo. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
  

VIDA CRISTÃ 
(Fornelos)  

- No dia 1 de maio, foi batizado o me-
nino Tomás Matos Fernandes Correia, 
nascido a 13 de Maio de 2021, filho de 
Ricardo Nuno Lopes Correia e de Carla 
Filipa Fernandes Puga. 

São padrinhos: Pedro Miguel da Silva 
Martins e Andreia Daniela Vaz Alves. 

 
 

A VIDA QUE ACOLHEMOS 
 

Este ano, a Semana da Vida que decor-
re de 08 a 15 de maio tem como tema «A 
Vida que Acolhemos», tendo como inspi-
ração “a parábola do Bom Samaritano”. 

Esta iniciativa, promovida pela Comis-
são Episcopal Laicado e Família e pelo 
Departamento Nacional da Pastoral Fa-
miliar, pretende focar três temas: “O 
aborto, uma realidade oculta dos noticiá-
rios e que se estima represente cerca de 
15.000 abortos por ano”; “A eutanásia, 
tema central face à atual realidade políti-
ca nacional” e a “guerra na Europa, com 
todas as mortes e refugiados que provo-
ca, este tema sim, em todos os noticiários 
diários”. 

O tema central «A Vida que acolhe-
mos» é inspirado na parábola do Bom 
Samaritano como “personagem de aco-
lhimento e, em simultâneo estrangeiro, o 
que não deixa de ser um pouco descon-
certante: é o estrangeiro que é o protago-
nista do acolhimento e não o inverso”, 
realça o comunicado. 

A temática deste ano alinha-se com o 
tema do ano passado «A Vida que nos 
toca, A vida que sempre cuidamos» 
“num percurso” que os promotores pre-
tendem “prolongar para o próximo 
ano”... 

A Semana da Vida 2022 começa com 
uma celebração mariana e encerra com 
uma eucaristia.  

LFS 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quinta 
12 

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

 
Sexta 

13 

 
18:30 

- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos (pg); 
- Francelina Barros de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos 
(pg); 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg);  
- Nossa Senhora de Fátima (ação de graças) - m. c. Tere-
sa de Jesus Cerqueira; 
- Domingos Afonso Vieira (8/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição;  
- Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e 
Marido - m. c. Nora; 
- Nossa Senhora e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora Aparecida - m. c. Maria José Pais (pg); 
- S. Bento (ação de graças) (1/3) - m. c. Devota (pg); 
- Rosa Fernandes Pais - m. c. Família (pg); 
- João Fernandes Lima (aniv. fal) e Lucinda Gonçalves 
de Brito - m. c. filha Goreti; 
- Almas do Purgatório - m. c. Agostinho Reis de Brito 
(pg); 
- Missas de Rol: (6). 

 
 

Domingo 
15 
 

 
 

08:15 
 
 

V Domingo da Páscoa 
 
- Povo de Deus. 
 
 

https://dnpf.pt/?fbclid=IwAR2joZk6qCyc6SqDf676n0J4uioWKL-8th-bVg0dD4--Y1CrujSWS4A3Dzw

