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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

25 

19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- VIIº Dia - Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (pg). 

Sexta 21:00 - Eucaristia a nossa Senhora de Fátima, seguida de Procissão de 
velas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Ascensão do Senhor 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigue e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira e 
Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- José Lima m. c. neta Cláudia; 
- Armindo Fernandes Ribeiro (8/10) - m. c. Esposa (pg); 
- José Araújo Vieira (7/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Santo Ovídeo (pg); 
- António Fernandes Afonso - m. c. Emílio de Sá Leitão (pg); 
- José Vicente Caldas e Esposa - m. c. Joaquim Caldas (pg); 
- António José Calheiros Pereira Macedo - m. c. Armindo Go-
mes (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto de Sousa (36/100) - 
m. c. Família (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (24/40) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (75/104) - Rol (pg). 

- Peregrinação a Fátima: o autocar ro segue da Ribeira pela estr ada nacio-
nal a partir da 05:30 horas. Espero que pelas 06:00 horas esteja a passar Santo 
Amaro. Sobe à Igreja e passa por Oliveira. Sai na Queijada, onde entram os pere-
grinos. 

 
 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na liturgia deste domingo sobressai a promessa de Jesus de acompanhar de forma per-

manente a caminhada da sua comunidade em marcha pela história: não estamos sozinhos; 
Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado. 

No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se hão-de manter em comunhão com Ele 
e reafirma a sua presença e a sua assistência através do “paráclito” – o Espírito Santo. 

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a confrontar-se com os desafios dos 
novos tempos. Animados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o essencial do 
acessório e atualizam a proposta central do Evangelho, de forma que a mensagem liberta-
dora de Jesus possa ser acolhida por todos os povos. 

Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta final da caminhada da Igreja: a 
“Jerusalém messiânica”, essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, da 
felicidade total.                                                                                                In “Dehonianos” 

Iª Leitura: At 1, 1 - 11; 

Salmo Responsorial:  46 (47); 

IIª Leitura: Ef 1, 17 - 23; 

Evangelho: Lc 24, 46 - 53. 

ÁGUA VIVA  
Nº 447 – 22 a 28 de Maio de 2022 

VI DOMINGO DA PÁSCOA 



O AMOR ÉS TU 
 

As pessoas querem viver em paz e ser 
felizes, mas não estão dispostas a fazer o 
que é preciso para que isso aconteça. Ou 
seja, são os outros que devem mudar, não 
eu. 

Somos críticos e pessimistas ao ponto 
de julgarmos que não conseguimos alte-
rar o mundo sozinhos, mas, depois, nem 
a nossa ínfima parte fazemos. Porque, 
afinal, são os outros que estão mal. Afas-
tamo-nos deles, enquanto os culpamos 
pelo nosso mal-estar e nos julgamos dife-
rentes deles. 

Eu não posso mudar o ninguém, exceto 
a mim mesmo. E renovar-me é cuidar do 
que está ao meu alcance e é da minha 
inteira responsabilidade. Sem isso é que 
não serei nunca feliz. 

O primeiro passo é simples: olhar para 
dentro de mim, encontrar e deitar fora 
tudo quanto não me faz bem a mim nem 
a ninguém: egoísmos, orgulhos e a vonta-
de de julgar os outros. A maior maldade 
que que abrigamos é a de julgar que nos 
bastamos. 

Pode alguém ser feliz sem amor? Não. 
Claro que não. Só pode ser infeliz. Por 
mais que tenha e seja. 

Ao criticarmos os outros julgamo-nos 
acima deles. Talvez até o façamos como 
um exercício para nos sentirmos mais 
elevados. Mas será que não faço eu o 
mesmo ou pior que aqueles a quem criti-
co, no seu lugar teria feito melhor? Serei 
eu assim tão diferente e, portanto, tão 
mais perfeito? 

A realidade é como é, não como nós a 
vemos. Mas isto é tão difícil de admitir! 

Olha para ti, quanto do que fazes é uma 
decisão que resulta de uma vontade mes-
mo tua? Quanto do teu dia é governado 
pelas ideias dos outros?  Toma nas tuas 
mãos a tua vida e cuida dela bem e para o 
bem. 

Quais as necessidades que sentes acima 
da de ser feliz?  

Porque te empenhas nas outras em vez 
dela? 

Agradar a alguém não é o mesmo que 
lhe fazer bem. O amor choca, muitas 
vezes, com a incompreensão de quem é 
amado. Esse amor não perde valor nem 
eficácia, mas se aquele que o recebe tiver 
a humildade de o aceitar, eis que se dá 
um milagre. 

O amor supõe a coragem de quem quer 
ser viver e ser feliz com mesma força que 
os egoístas usam para se protegerem a si 
mesmos. 

O amor sou eu. 
És tu. Se o quiseres ser. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

VIDA CRISTÃ 
(Queijada) 

 

- No dia 17 de Maio do corrente ano, 
faleceu a jovem Marisa Andreia Lima 
Sousa Oliveira, filha de José Vieira de 
Sousa Oliveira e de Maria Joaquina dos 
Santos Lima Oliveira, aos 36 anos. 

Acolhemos a Marisa, pelas 11:30 horas 
do dia 19 de Maio. Às 17:00 horas teve 
início a celebração exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local da 
Queijada. 

A missa de sétimo dia, terá lugar na 
próxima quarta-feira, às 19:30 horas. 

Descansa e sorri com a tua juventude. 
 
SANTOS PATRONOS JMJ 2023 
 
O Comité Organizador Local da Jorna-

da Mundial da Juventude Lisboa 2023 
escolheu 13 patronos. De acordo com um 
comunicado de imprensa, os patronos da 
JMJ Lisboa 2023 são S. João Paulo II, S. 
João Bosco, S. Vicente, Santo António, 
S. Bartolomeu dos Mártires, S. João de 
Brito, a beata Joana de Portugal, o beato 
João Fernandes, a beata Maria Clara do 
Menino Jesus, o beato Pedro Jorge Fras-
sati, o beato Marcel Callo, a beato Chiara 
Badano e o beato Carlo Acutis. 

In “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quinta 
26 

18:30 - Eucaristia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (pg); 
- Domingos Afonso Vieira (10/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição;  
- Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e 
Marido - m. c. Nora; 
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- José Barbosa Cachada e Gracinda Trelães - m. c. filho 
Manuel (pg); 
- S. Bento (ação de graças) (3/3) - m. c. Devota (pg); 
- Laura Gonçalves de Brito (aniv.) e José Lopes de Brito 
- m. c. filha Júlia (29); 
- XXIº Aniv. - Rosa Vieira Dias - m. c. sobrinha Gracin-
da Matos; 
- Missas de Rol: (6). 

 
 
 
 
 

Domingo 
29 

 

 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

Ascensão do Senhor 
 
 
 
 

- Povo de Deus 
 
 
 
 
 


