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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

29 

 
19:30 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XIV Domingo do Tempo Comum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco para intervir no mundo, para trans-

formar e salvar o mundo; e convida-nos a responder a esse chamamento com disponibili-
dade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos às exigências do "Reino". 

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para atuar no mundo e na história, pede 
a ajuda dos homens; Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que escuta o chamamento de 
Deus, corta radicalmente com o passado e parte generosamente ao encontro dos projetos 
que Deus tem para ele. 

O Evangelho apresenta o "caminho do discípulo" como um caminho de exigência, de 
radicalidade, de entrega total e irrevogável ao "Reino". Sugere, também, que esse 
"caminho" deve ser percorrido no amor e na entrega, mas sem fanatismos nem funda-
mentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos outros. 

A segunda leitura diz ao "discípulo" que o caminho do amor, da entrega, do dom da 
vida, é um caminho de libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identificar-se 
com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para a vida nova da liberdade.   In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 66, 10 - 14; 

Salmo Responsorial: 65 (66); 

IIª Leitura: Gal 6, 14 - 8; 

Evangelho: Lc 10, 1 - 12. 17 - 20. 

ÁGUA VIVA  
Nº 453 – 26 de Junho a 02 de Julho de 2022 

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 12 de Junho, foi batizado o 
menino Gustavo Lima Soares Oliveira, 
nascido a 17 de Setembro de 2021, filho 
de Vítor Manuel Soares Oliveira e de 
Vânia Cristina Reis Lima. 

São padrinhos: Bruno José da Costa 
Gonçalves e Ana Carina dos Reis Lima. 

 
- No dia 18 de Junho, foi batizado o 

menino Pedro Araújo Silva, nascido a 06 
de Dezembro de 2020, filho de Márcio 
Cláudio Fonseca da Silva e de Iolanda 
Tavares de Araújo Silva. 

São padrinhos: Filipe Nuno da Silva 
Gonçalves e Isabel Tavares de Araújo 
Gonçalves. 

Parabéns a estes novos cristãos e respe-
tivas famílias. 

 
- No dia 16 de Junho do corrente ano 

faleceu o Senhor Manuel de Sousa Lopes 
Pais, aos 79 anos. 

O corpo foi acolhido às 09:30 horas do 
dia 18 de Junho. Às 10:30 horas, teve 
início a celebração exequial. Foi a sepul-
tar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia será celebrada às 
18:30 horas, do dia 22 de Junho. 

As mais sentidas condolências aos fa-
miliares. 
 

A VIDA CRISTÃ COMO VIAGEM 
 

A vida é, com frequência, entendida 
como uma viagem. Esta metáfora expri-
me o caminho a percorrer, as variadas 
experiências, a aprendizagem, dinamis-
mo, a progressão, os enganos, desvios e 
reencontro da estrada, as incertezas, as 
necessidades e lutas, a esperança e o sen-
tido que a vida comporta. Quem decide 
pôr-se a caminho tem no pensamento um 
destino e uma meta a alcançar. “Através 
de todas as literaturas, a viagem simboli-
za uma aventura e uma procura, quer se 
trate de um tesouro ou dum simples co-

nhecimento, concreto ou espiritu-
al” (Dicionário dos símbolos, 692). 

Que significa a viagem? José Tolentino 
Mendonça escreve que ela “é uma etapa 
fundamental na descoberta e na constru-
ção de nós mesmos e do mundo. É a nos-
sa consciência que caminha, descobre 
cada detalhe do mundo e tudo olha de 
novo como se fosse a primeira vez. A 
viagem é uma espécie de motor desse 
olhar novo. Por isso é capaz de introduzir 
na nossa vida e nos seus esquemas, na 
sua organização, elementos sempre inédi-
tos que podem operar essa recontextuali-
zação radical que, com um vocabulário 
cristão, chamamos «conversão»” (SNPC, 
6/6/2017). A viagem representa a aventu-
ra, a descoberta, a inovação e a mudança. 
O seu contrário é a rotina e a estagnação, 
que bloqueiam o nosso crescimento e a 
maturidade. 

A mesma metáfora da viagem é usada 
também para exprimir a vida cristã. O 
próprio Jesus foi um incansável viajante, 
designou-se o caminho (Jo 14, 4-6), esco-
lheu discípulos para andarem com ele e 
os enviar, dando continuidade à sua mis-
são (cf Mc 3,14). No final da sua estadia, 
já ressuscitado e antes de voltar para o 
Pai, ordena-lhes que vão pelo mundo a 
proclamar o Evangelho e oferecer a todos 
a salvação. E eles foram pregar por toda a 
parte, sentindo a presença e a cooperação 
espiritual de Jesus, que confirmava “a 
Palavra com os sinais que a acompanha-
vam” (Mc 16, 15.20). 

Segundo o Livro dos Atos dos Apósto-
los, a maneira de viver e de agir dos cris-
tãos era designada “a via” ou “o cami-
nho” (9,2; 18,25.26; 19, 9.23; 22,4; 24, 
14.22). Eles são os que seguem a via do 
Senhor, e o seu andar pelo mundo é tam-
bém chamado de peregrinação em dire-
ção à morada eterna (CIgC 2691). 

(cont) 

 
 

Padre Jorge in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
27 

19:30 - Pais, Sogros e Avós de Gracinda Rodrigues Dias. 

Sexta 
01 

18:30 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
02 

 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- Casimira Correia Gonçalves (7/12) - m. c. Maria Cerqueira 
(pg); 
- Domingos Afonso Vieira (15/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; 
- Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora; 
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araú-
jo; 
- José Fernandes Cachada - m. c. Família; 
- XXXIº Aniv. - José de Matos - m. c. Esposa e Filhos; 
- Missas de Rol: (5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
03 

 

 

 
08:15 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
14:30 

XIV Domingo do Tempo Comum 
 

- Igreja Paroquial: - João Correia e Laurinda Martins Fernan-
des (41/50) - m. c. Filhos (pg); - Maria Jesus Matos Miguel 
(12/24) - Rol (pg); - Joaquim Fernandes de Matos (aniv. fal) - m. 
c. filho Manuel Lago de Matos; - Manuel António Vieira e An-
tónio Fernandes Vieira - m. c. filho José; - Agostinho Sousa 
Pinto e Maria Júlia Puga Cachada - m. c. filha Rosa; - XIIº Aniv. 
- Cândida Pereira - m. c. Lucinda Pereira de Sá; - Artur Fernan-
des Malheiro (7/30) - m. c. Família (pg); - Missas de Rol: (11). 
 
- Capela de Santo Amaro: - Amadeu Pereira Rodrigues, João 
Pereira e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Lei-
tão Fernandes; - António Fernandes Cachada (19/20) - m. c. 
Família (pg); - Amândio de Sousa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de 
Melo - m. c. filho Casimiro; - João Pires Vaz, Esposa, filhos e 
Ledobina Gonçalves - m. c. filha Emília; - João Correia e Lau-
rinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos Anjos; - José de 
Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos; - Alzira 
Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Francelina Bar-
ros de Oliveira - m. c. amiga Maria dos Anjos (pg). 


