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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

13 

 
19:30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XVI Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (41/100) - m. c. 
Família (pg); 
- José de Araújo Vieira (1/5) - m. c. Esposa e Filhos; 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (79/104) - Rol (pg);  
- João Manuel de Sousa Faria (29/40) - Rol (pg);  
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (3/81) - Rol (pg);  
- José de Castro Vieira (2/52) - Rol (pg);  
- Gracinda Lopes Gonçalves (1/66) - Rol (pg);  
- José dos Santos Lima da Luz (11/14) - m. c. Família (pg); 
- Eufrásia Vieira de Lima - m. c. Emília Barros Rodrigues (pg). 
 
 

Fornelos: Domingo, 09:30 horas: saída da peregrinação a pé a Santa 
Maria Madalena; 10:00 horas, saída da 49ª Romagem de veículos Automó-
veis e Motorizadas. 
Catequese: encontram-se abertas as inscrições para o primeiro ano de 

catequese até ao dia 31 de Julho.  
Passeio paroquial da Ribeira: Pessoas que queriam integrar o passeio convívio da 
Ribeira, no dia 30 de Julho a Monção, podem fazer a inscrição através do Pároco 
até ao dia 17 de Julho.                                                                   

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A liturgia deste domingo procura definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no 

amor a Deus e aos outros – dizem os textos que nos são propostos – que encontramos a 
vida em plenitude. 

O Evangelho sugere que essa vida plena não está no cumprimento de determinados 
ritos, mas no amor (a Deus e aos irmãos). Como exemplo, apresenta-se a figura de um 
samaritano – um herege, um infiel, segundo os padrões judaicos, mas que é capaz de dei-
xar tudo para estender a mão a um irmão caído na berma da estrada. “Vai e faz o mesmo” 
– diz Jesus a cada um dos que o querem seguir no caminho da vida plena. 

A primeira leitura reflete, sobretudo, sobre a questão do amor a Deus. Convida os cren-
tes a fazer de Deus o centro da sua vida e a amá-lo de todo o coração. Como? Escutando 
a sua voz no íntimo do coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. 

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência 
fundamental, como o centro à volta do qual se constrói a história e a vida de cada crente. 
O texto foge, um tanto, à temática geral das outras duas leituras; no entanto, a catequese 
sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que Ele nos diz no 
Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-
l’O atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa 
caminhada.                                                                                                                  In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Gen 18, 1 - 10a; 

Salmo Responsorial: 14 (15); 

IIª Leitura: Col 1, 24 - 28; 

Evangelho: Lc 10, 38 - 42. 
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XV DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 29 de Junho, faleceu o Senhor 
José de Araújo Lopes Vieira, marido de 
Ana Fernandes Cachada, aos 94 anos. 

Acolhemos o corpo às 16:00 horas do 
dia 01 de Julho. Às 17:00 horas, teve 
início a celebração exequial. Foi a sepul-
tar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realizou-se, 
quinta-feira, dia 07 de Julho, às 19:15 
horas, na Igreja paroquial. 

A Família agradece todos os gestos de 
solidariedade e de condolências por este 
momento e as ofertas no valor de 405 
Euros para sufrágios que serão feitos a 
partir da missa de trigésimo dia, aos sá-
bados e domingos. 

As mais sentidas condolências. 
 

PORTUGAL CHAMA... 
 

 Os incêndios rurais são um flagelo 
nacional. Este é um problema que é pre-
ciso adereçar com convicção e urgência, 
sobretudo nesta época de maior risco que 
temos pela frente. Temos vindo a empe-
nhar-nos a mudar leis, estruturas, melho-
rias tecnológicas, mais conhecimento e 
pessoas e também a alertar para compor-
tamentos de risco, para que não se repi-
tam as tragédias do passado. Estamos, 
por todos os meios, a apelar aos portu-
gueses para que conheçam e cumpram a 
lei e evitem acima de tudo os comporta-
mentos de risco que dão origem à maior 
parte dos incêndios. E é neste sentido, 
que vimos apelar à sua tão fundamental 
ajuda, na qualidade de representante da 
Conferência Episcopal Portuguesa.  

As paróquias são um local privilegiado 
de contacto com as populações de todas 
as regiões do País, sobretudo nas zonas 
rurais onde deflagram a maior parte dos 
incêndios. Tendo em vista sensibilizar a 
Igreja Católica para a divulgação das 
mensagens de prevenção de comporta-
mentos de risco no verão, que já come-

çou, gostaríamos de deixar aqui algumas 
mensagens-chave que podem ser por vós 
veiculadas para salvar vidas, aldeias e 
património natural.  

● O perigo de incêndio é real, mas a 
larga maioria dos incêndios podem ser 
evitados. Precisamos mobilizar-nos para 
alterar os comportamentos de risco: o 
A realização de queimadas em dias de 
perigo de incêndio rural «muito elevado» 
ou «máximo» estão proibidas. As quei-
mas de amontoados e fogueiras estão 
dependentes de comunicação e autoriza-
ção prévia da câmara municipal, nestes 
dias e independentemente do risco. É 
obrigatório. Ligue 808 200 520. De acor-
do com a lei, quem não o fizer, incorre 
em coimas elevadas;  

- No verão ou em dias de maior perigo-
sidade (consulte o perigo de incêndio 
rural diário), não faça churrascos ou fo-
gueiras para confecionar alimentos;  

- Em dias quentes, secos e ventosos não 
é permitida a utilização de máquinas e 
equipamentos de corte, que, na sua ação, 
gerem faíscas ou calor; máquinas agríco-
las e florestais com alfaias ou componen-
tes metálicos em contacto direto com o 
solo; e a realização de operações de ex-
ploração florestal de corte e rechega;  

- Não fume nos espaços florestais ou 
atire beatas;  

- É proibido laçar foguetes e balões 
com mecha acesa em dias de perigo de 
incêndio «muito elevado» ou «máximo».  

- Não podemos esquecer que 85% dos 
incêndios começam a menos de 500 me-
tros de uma estrada ou em áreas habita-
das ou cultivadas;  

- Mais de 98% dos incêndios têm ori-
gem humana, sendo que mais de 50% são 
resultado de fogueiras, queimas e quei-
madas mal realizadas;  

- Lembrar quem trabalha no campo e na 
floresta que devem ter sempre por perto 
um extintor e que devem ter sempre con-
sigo um telemóvel. Em caso de emergên-
cia, devem ligar imediatamente o 112... 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
12 

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c. filho José 
(pg); - Artur Fernandes Correia (aniv. fal) - m. c. Família. 

Quinta 
14 

18:30 - Maria Martins Gonçalves - m. c. sobrinha Joaquina.  

Sexta 
15 

18:30 - IIIº Aniv. - João Leitão Pais - m. c. Família. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
16 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21:15 
 

Igreja Paroquial: 
- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Pu-
ga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg);  - 
Domingos Afonso Vieira (17/20) - m. c. Esposa (pg);  - Manuel 
Fernandes de Oliveira, Teresa Sousa Lopes e Amândio Lopes 
de Oliveira - m. c. António Lopes de Oliveira; - Manuel Abreu 
(aniv. ) e Esposa - m. c. filha Conceição; - Almas do Purgatório 
- m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santo Expedito e todos os 
Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - José Barbosa Cachada 
e Gracinda Trelães - m. c. filho Manuel (pg); - Alzira Pereira 
Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Francelina Barros Oli-
veira - m. c. Maria dos Anjos (pg); - Nossa Senhora de Fátima - 
m. c.  Maria dos Anjos (pg); - Iº Aniv. - Rosa Sousa Lopes - m. 
c. Família; - XXXº Dia - Gracinda Lopes Gonçalves - m. c. 
Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg); - Aurora Afonso 
Vieira - m. c. filha Deolinda; - Missas de Rol: (3). 
 
Capela de Santa Maria Madalena:  
- Santa Maria Madalena. 

 

 
 
 
 
 

Domingo 
17 

 

 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

11:00 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 

Igreja Paroquial: - João Correia e Laurinda Martins Fernandes 
(42/50) - m. c. Filhos (pg); - Emília Lopes Gonçalves - m. c. 
Filhos (pg); - Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais (pg); 
- Artur Fernandes Malheiro (8/30) - m. c. Família (pg); - João 
Fernandes Correia - m. c. Família (pg); - Júlia de Lima Brito - m. 
c. filha Aurora; - Ao Senhor da Paz e Almas do Purgatório (pg); 
- Manuel António Azevedo - m. c. Pessoa Amiga; - Missas de 
Rol: (10). 
 
Capela de Santa Maria Madalena: 
- Missa Cantada e Sermão a Santa Maria Madalena - Promessa 


