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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

20 

 
19:30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XVII Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (42/100) - m. c. 
Família (pg); 
- José de Araújo Vieira (2/5) - m. c. Esposa e Filhos; 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (80/104) - Rol (pg);  
- João Manuel de Sousa Faria (30/40) - Rol (pg);  
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (4/81) - Rol (pg);  
- José de Castro Vieira - m. c. Pessoa Amiga (pg);  
- Gracinda Lopes Gonçalves (2/66) - Rol (pg);  
- Manuel Pereira Malheiro (1/12) - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira de Olivei-
ra e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
 - Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quintas; 
 - Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
 - Santíssimo Sacramento (pg). 
 
 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
As leituras deste domingo convidam-nos a refletir o tema da hospitalidade e do acolhi-

mento. Sugerem, sobretudo, que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas 
propostas; e que a ação (ainda que em favor dos irmãos) tem de partir de um verdadeiro 
encontro com Jesus e da escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite encontrar o senti-
do da nossa ação e da nossa missão. 

A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de Abraão. Nessa figura apresenta-se o 
modelo do homem que está atento a quem passa, que partilha tudo o que tem com o ir-
mão que se atravessa no seu caminho e que encontra no hóspede que entra na sua tenda a 
figura do próprio Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus não pode deixar de re-
compensar quem assim procede. 

No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e de acolhimento de 
Deus. Mas sugere-se que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto embarcar 
num ativismo desenfreado, mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as propostas que, n'E-
le, o Pai nos faz e acolher a sua Palavra. 

A segunda leitura apresenta-nos a figura de um apóstolo (Paulo), para quem Cristo, as 
suas palavras e as suas propostas são a referência fundamental, o universo à volta do qual 
se constrói toda a vida. Para Paulo, o que é necessário é "acolher Cristo" e construir toda 
a vida à volta dos seus valores. É isso que é preponderante na experiência cristã. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Gen 18, 20 - 32; 

Salmo Responsorial: 137 (138); 

IIª Leitura: Col 2, 12 - 14; 

Evangelho: Lc 11, 1 - 13. 
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XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 12 de Julho, faleceu a Senhora 
Tereza de Jesus da Silva Oliveira, aos 
81 anos. 

Acolhemos o corpo às 08:00 horas do 
dia 14 de Julho. Às 09:00 horas, teve 
início a celebração exequial. Foi a sepul-
tar ao cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realiza-se, se-
gunda-feira, dia 18 de Julho, às 19:30 
horas. 
- No dia 13 de Julho, faleceu o Senhor 
Agostinho Pais Fernandes, marido de 
Armanda Sousa Pais, aos 80 anos. 
Acolhemos o corpo às 08:45 horas do dia 
15 de Julho. Às 09:00 horas, teve início a 
celebração exequial. Foi a sepultar ao 
cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realiza-se, se-
gunda-feira, dia 18 de Julho, às 19:30 
horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

FÁTIMA… 
 

O bispo de Viana do Castelo disse no 
dia 13 de Julho em Fátima que a paz 
“exige a participação de todos os ho-
mens”, falando na peregrinação internaci-
onal do 13 de julho, que evocou a guerra 
na Ucrânia e os incêndios 

“Como se nada tivesse mudado de há 
um século até hoje, a humanidade conti-
nua a viver numa ameaça permanente de 
guerra, de conflito, de violência, e de 
destruição”, disse D. João Lavrador, na 
Eucaristia a que presidiu no Recinto de 
Oração, na Cova da Iria. 

O responsável católico observou que o 
requinte das possibilidades de destruição, 
proporcionada pela tecnologia bélica, 
“coloca a humanidade perante a possibili-
dade da sua autodestruição”. 

A peregrinação internacional aniversá-
ria de julho evoca a terceira aparição de 
Nossa Senhora aos Pastorinhos, em 1917, 
um dos momentos centrais “ficou conhe-

cido como o segredo de Fátima”. 
O presidente da celebração assinalou 

que todos são “chamados a edificar a 
paz”, e acompanhando os desafios que 
Nossa Senhora lançou, “e nesta hora lan-
ça”, a partir da Cova da Iria, são 
“chamados a ser arautos e construtores da 
paz”. 

D. João Lavrador salientou que se a paz 
“exige” a participação de todos os ho-
mens, “os cristãos têm uma responsabili-
dade particular”, e lembrou que o Concí-
lio Vaticano II afirma que todos os cris-
tãos são “insistentemente chamados a 
que praticando a verdade na caridade se 
unam homens verdadeiramente pacíficos 
para implorarem a paz”. 

Nossa Senhora neste lugar, com pala-
vras muito próprias, apelou à conversão, 
à oração, e ao sacrifício, para se alcançar 
a paz: Forte apelo que terá de ressoar 
hoje como apelo à conversão do coração 
de cada pessoa, de cada comunidade, 
sociedade, povo e nação, à conversão da 
mente e da vontade de quem tem o dever 
de orientar os povos pelas sendas da 
paz”. 

Segundo o bispo de Viana do Castelo, 
se a paz a nível mundial preocupa, “não é 
menos importante” reconhecer e atuar 
“nos contextos da vida”, nomeadamente, 
nos vizinhos, nas associações, nas empre-
sas, escolas e universidades. 

“Na participação política e cívica, a paz 
é um dom e uma tarefa”, realçou. 

Para o presidente da peregrinação ani-
versária de julho à Cova da Iria, é neces-
sária também uma “renovação na educa-
ção das mentalidades e da opinião públi-
ca”, e quem se dedica a estas duas áreas 
devem “procurar formar as mentalidades 
de todos para novos sentimentos pacífi-
cos”. 
D. João Lavrador concluiu a homilia im-
plorando de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima a bênção para “todos os povos 
fustigados pela guerra, nomeadamente o 
povo irmão da Ucrânia”…                 

CB/OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
18 

19:30 - VIIº Dia - Teresa de Jesus da Silva Oliveira (pg); 
- VIIº Dia - Agostinho Pais Fernandes (pg). 

Terça 
19 

18:30 - José de Oliveira Lopes e Carla Sofia Correia Oliveira - 
m. c. Esposa. 

Quarta 
20 

18:30 - VIº Aniv. - Artur Lopes Martins - m. c. filha Nicole 
Martins. 

Quinta 
21 

18:30 - XXXº Dia - Belozinda de Lima Reis - m. c. Associação 
do Sagrado Coração de Jesus (pg). 

Sexta 
22 

18:30 - IIº Aniv. - Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Ma-
ria dos Anjos. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
23 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. 
c. Família (pg);  
- José Melo (aniv) - m. c. Família; 
- Alberto Rodrigues de Barros (aniv. fal) e Esposa - m. c. 
filha Graça;  
- Domingos Afonso Vieira (18/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg); 
- Laura de Matos Correia Abreu Calhum e António Do-
mingos Abreu Calhum - m. c. sobrinha Maria Celeste; 
- Iº Aniv. - Maria Matos Correia Gonçalves - m. c. Famí-
lia;  
- Alfredo Baptista Pais (aniv. fal) - m. c. neta Lurdes Pais; 
- Missas de Rol: (4). 
 

 
 
 

Domingo 
24 
 

 
 
 

08:15 
 
 
 

XVII Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Povo de Deus. 


