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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

18 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Pais e Irmão de Joaquim Sá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

VI Domingo da Páscoa 
 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigue e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- José dos Santos Lima (9/14) - m. c. Família (pg); 
- Manuel Leitão Afonso m. c. Emílio de Sá Leitão (pg); 
- Armindo Fernandes Ribeiro (7/10) - m. c. Esposa; 
- José Araújo Vieira (6/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima (Missa cantada) - Promessa de João 
Cerqueira; 
- Rosa Rodrigues Narciso Vilas Boas e José Araújo Cerqueira - 
m. c. filho João; 
- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Madalena Oliveira (pg); 
- José Gonçalves Rodrigues e Joaquina Oliveira de Barros - m. 
c. filha Emília Barros Rodrigues (pg); 
- Santa Rita de Cássia; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa (35/100) - 
m. c. Família (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (23/40) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (74/104) - 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. 
- Queijada: Dia 27 de Maio, Sexta-feira, às 21:00 horas vamos venerar solene-
mente nossa Senhora de Fátima: Missa cantada e procissão de velas. 

 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
O tema fundamental da liturgia deste domingo é o do amor: o que identifica os seguido-

res de Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da vida. 
No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos e deixa-lhes em testamento o 

“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei”. É nessa entrega 
radical da vida que se cumpre a vocação cristã e que se dá testemunho no mundo do amor 
materno e paterno de Deus. 

Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas comunidades cristãs chamadas a 
viver no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, onde os 
irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros nas dificuldades, se amam e dão testemu-
nho do amor de Deus. É esse projeto que motiva Paulo e Barnabé e é essa proposta que 
eles levam, com a generosidade de quem ama, aos confins da Ásia Menor. 

A segunda leitura apresenta-nos a meta final para onde caminhamos: o novo céu e a 
nova terra, a realização da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados a viver no 
amor.                                                                                                               In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 15, 1 - 2. 22 - 29; 

Salmo Responsorial:  66 (67); 

IIª Leitura: Ap 21, 10- 14. 22 - 23; 

Evangelho: Jo 14, 23 - 29. 

ÁGUA VIVA  
Nº 446 – 15 a 21 de Maio de 2022 

V DOMINGO DA PÁSCOA 



AVISO 
 

A Câmara Municipal de Ponte de Lima 
vai levar, já a partir de maio, o Balcão 
Único do Prédio (BUPI) a todas as fre-
guesias do concelho. 

Não basta ter a inscrição dos terrenos 
nas Finanças (Autoridade Tributária e 
Aduaneira) para garantir a proteção dos 
seus direitos de propriedade. É preciso 
registá-los na Conservatória do Registo 
Predial, que é a entidade que faz fé publi-
ca da propriedade, sendo esse registo 
gratuito em Ponte de Lima até 2025, para 
as propriedades que nunca tenham sido 
registadas numa Conservatória. 

Para isso, deve previamente proceder à 
representação gráfica georreferenciada 
(RGG) dos seus prédios no BUPI. Essa 
georreferenciação pode ser feita, de for-
ma gratuita, através de um técnico do 
município, ou nos balcões móveis que 
percorrerão as freguesias. 

Se já tiver os seus terrenos registados 
na conservatória, a georreferenciação 
será associada ao seu prédio, sem custos 
ou aumento de impostos. 

Alerta-se para o facto de atualmente 
não ser possível fazer qualquer negócio 
jurídico sobre as propriedades rústicas/
mistas, como compra, venda, arrenda-
mentos ou desanexações, sem ter o pré-
dio previamente registado no BUPI. 

Alerta-se ainda que, terminado todo 
este procedimento e os prazos regula-
mentares, as propriedades que não forem 
identificadas no BUPI nem registadas na 
Conservatória estão sujeitas ao procedi-
mento de reconhecimento de prédio sem 
dono conhecido, ficando provisoriamente 
registadas em nome do Estado. 

Assim sendo, esta é a possibilidade e a 
altura certa para os proprietários identifi-
carem e registarem os seus prédios e as-
segurar os seus direitos de propriedade, 
facilitando a vida às gerações futuras." 

Balcão Móvel em Fornelos nos dias 20, 
21 e 22 de junho; Balcão Móvel na Quei- 

jada nos dias 23 e 24 de junho. 
É necessário fazer previamente a mar-

cação para os dias indicados, no horário 
de atendimento da Junta de Freguesia. 

Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada 

 
QUAL É O SIGNIFICADO 

DA TUA VIDA? 
 

Como chegaste a ser quem és? Para 
onde queres ir? Já estás a caminho? 

É importante que assumas que este 
mundo é teu. Tens o direito absoluto de 
estar aqui. Tens também dever de te dedi-
car a algo mais do que apenas passar o 
teu tempo a sobreviver. As tuas ações 
podem ter um enorme impacto, mesmo 
em vidas que nunca conhecerás. O mun-
do de todos depende também de ti. Não 
julgues que és insignificante, porque não 
o és. 

A tua vida tem um propósito. Podes 
não o descobrir ou não o querer assumir, 
mas o que na verdade importa é que a tua 
existência supõe uma missão, um objeti-
vo que te fará feliz, não só depois o al-
cançares, mas assim que começares a 
lutar por ele. Trata de saíres do conforto 
da indecisão e arrisca-te a ser mais. 

Se não tens esperança em ti, ou já terás 
morrido ou então estás desperdiçar o 
tempo que te é dado. Sabes, não há nada 
mais valioso na vida do que a própria 
vida. O tempo que nos é dado a cada dia 
é o maior dom a que podemos aspirar. 

A esperança é a prova absoluta de que 
há algo pelo qual vale a pena lutar. A 
minha vida é feita do aqui e agora, tanto 
quanto é também constituída por todos os 
horizontes que estão ao meu alcance. 

O desprendimento é essencial a uma 
vida plena. Não nos devemos preocupar 
com o que não conseguimos controlar. O 
que me acontece pode ter um sentido que 
eu não conheço. Mas cabe-me sempre dar
-lhe uma resposta e essa é da minha res-
ponsabilidade… 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
17 

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

Quinta 
19 

18:30 - IIº Aniv. - João Correia - m. c. filha Maria dos Anjos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia (pg);  
- Nossa Senhora de Fátima (ação de graças) - m. c. Teresa de Jesus 
Cerqueira (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (9/20) - 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; 
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg); 
- S. Bento (ação de graças) (2/3) - m. c. Devota (pg); 
- Manuel Fernandes Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e Amândio 
Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira; 
- António Reis de Brito (aniv. nas) - m. c. Esposa (pg); 
- Missas de Rol: (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Domingo da Páscoa 
 
- Vítor Manuel Guimarães Loureiro (aniv) - m. c. Mãe (15) (pg);  
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (37/50) - m. c. Esposa 
(pg);  
- Manuel Alves Dantas - m. c. Esposa (pg);  
- IXº Aniv. - Casimiro Correia Dias  - m. c. filho José Fernandes 
Dias;  
- Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais (pg);  
- Artur Fernandes Malheiro (3/30) - m. c. Família (pg);  
- José Lopes Oliveira (3/4) - m. c. filho Manuel (pg);  
- Júlia de Lima Brito - m. c. filha Fátima;  
- Alfredo de Sá Barbosa (aniv) e Benvinda da Silva Oliveira - m. c. 
filho Alfredo;  
- Agostinho de Sousa Pinto e Maria Júlia Puga Cachada - m. c. filha 
Maria das Dores;  
- Missas de Rol: (12). 
 


