
FICHA TÉCNICA  
Boletim Paroquial de Fornelos e Queijada • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa  

• Publicação: Semanal • Tiragem: 300 Ex. tel. 258 944 132  • E-mail: parocofornelos@diocesedeviana.pt  
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com • Facebook: Paroquias Ribeira Fornelos Queijada  

• Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho. 

Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
03 

19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XIX Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus 
  
 

- A Adega de Ponte de Lima informa os Associados e viticultores em 
geral, que a terceira aplicação de produtos para o combate à “Flavescência 

Dourada” deve ser feita entre os dias 19 e 27 de Agosto de 2022.  
- Queijada: Ensaios gerais para as Comunhões: Terça e Sexta -feira, às 14:30 
horas. Na quarta-feira, às 18:30 horas, confissões dos catequizandos e familiares. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
A liturgia deste domingo questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos bens 

deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida; e con-
vida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa exis-
tência e que nos garantem a vida em plenitude. 

No Evangelho, através da “parábola do rico insensato”, Jesus denuncia a falência de 
uma vida voltada apenas para os bens materiais: o homem que assim procede é um 
“louco”, que esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá sentido à existência. 

Na primeira leitura, temos uma reflexão do “qohélet” sobre o sem sentido de uma vida 
voltada para o acumular bens… Embora a reflexão do “qohélet” não vá mais além, ela 
constitui um patamar para partirmos à descoberta de Deus e dos seus valores e para en-
contramos aí o sentido último da nossa existência. 

A segunda leitura convida-nos à identificação com Cristo: isso significa deixarmos os 
“deuses” que nos escravizam e renascermos continuamente, até que em nós se manifeste 
o Homem Novo, que é “imagem de Deus”.                                                    In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sab 18, 6 - 9; 

Salmo Responsorial: 32 (33); 

IIª Leitura: Hebr 11, 1 - 2. 8 - 19; 

Evangelho: Lc 12, 32 - 48. 

ÁGUA VIVA  
Nº 458 –  31 de Julho a 06 de Agosto de 2022 

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

 
- No dia 24 de Julho foi batizada a me-

nina Catarina Isabel Barros Sá Pais , nas-
cida a 15 de Fevereiro de 2022, filha de 
José Carlos Matos de Sá Pais e de Marina 
Filipa Pereira de Barros Sá. 

São padrinhos: Pedro Miguel Pereira de 
Barros e Elisete Carina Pereira de Barros. 

 
- No dia 24 de Julho foi batizado o me-

nino João Afonso Barbosa Loureiro, nas-
cido a 22 de Julho de 2021, filho de José 
Pais Loureiro e de Ana Sofia Vieira Bar-
bosa. 

São padrinhos: Pedro Manuel Vieira 
Barbosa e Marisa Pais Loureiro. 
 

DIA MUNDIAL DOS AVÓS 
 

Miguel e Luísa Horta e Costa estão 
casados há 53 anos, têm quatro filhos e 
são avós de 24 netos, que a cada momen-
to “tocam à porta, entram, saem”. 

“Obriga-nos a estar ativos, enfrentar 
desafios, faz-nos viver com alegria, é 
muito bom”, reconhece Luísa Horta e 
Costa, em entrevista à Agência ECCLE-
SIA. 

A avó assume que a casa que foi fican-
do “cada vez mais pequena”, ao contrário 
do que previam, com a saída dos filhos, 
face à passagem constante de uma famí-
lia alargada. 

Entre estudos, lanches e dormidas, há 
sempre alguém que exige atenção. 

“Obrigam-nos a pensar em coisas em 
que já não pensávamos há muito tempo”, 
assume Miguel Horta e Costa. 

Os avós procuram estar sempre presen-
tes nas grandes celebrações dos netos e 
transmitir-lhes os valores da sua fé, in-
cluindo na sua rotina uma oração diária 
por cada neto. 

Luísa entende que, no seu contacto 
ativo com os netos, lhes passam uma 
“imagem diferente” do envelhecimento. 

“Procuramos fazer tudo com eles”, 

acrescenta Miguel. 
Entre as tradições que o casal procurou 

implementar está a organização de uma 
semana de férias em família, cancelada 
nos últimos anos, por causa da pandemia. 

Também os presentes de Natal são 
“convertidos” em viagens com os netos, 
sempre com uma dimensão cultural. 

Carmo, a neta mais velha, confessa 
“grande alegria” por crescer numa famí-
lia tão grande. 

“Cada dia que passamos juntos, em 
casa dos avós, é diferente e é sempre 
gratificante”, refere. 

As viagens com os avós começaram 
com ela, numa visita a Paris. 

“É muito engraçado que nos levem em 
grupos de netos, por faixas etárias, o que 
acaba por gerar uma grande ligação”, 
explica. 

Diogo também fala da “grande alegria” 
de fazer parte de uma família unida e que 
se “apoia constantemente”. 

“É um grande privilégio”, indica, elogi-
ando o exemplo dado pelos seus avós. 

A Igreja Católica assinala a 24 de julho 
o II Dia Mundial dos Avós e Idosos, ce-
lebração promovida pela Santa Sé, por 
iniciativa do Papa Francisco, no quarto 
domingo de julho, junto à festa litúrgica 
de São Joaquim e Santa Ana (26 de ju-
lho), os avós de Jesus. 

O Dicastério para os Leigos, a Família 
e a Vida lançou um “kit pastoral” para a 
celebração do II Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, em todas as comunidades 
católicas, com propostas para a Missa 
dominical e o convite a visitar quem se 
encontra sozinho. 

O tema está em destaque na emissão 
dos programas Ecclesia (Antena1, 
06h00) e 70×7 (RTP2, 07h30) deste do-
mingo. 

 
 

HM/OC 

 
 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
02 

18:30 - António Matos (aniv. fal) - m. c. Joaquim Gomes (1). 

Quinta 
04 

18:30 - Gracinda Lopes Gonçalves, Manuel de Sousa Lopes Pais e Maria 
do Céu de Brito Lima - m. c. Júlio Pais. 

Sexta 
05 

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

 
 
 
 

Sábado 
06 

 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Casi-
mira Correia Gonçalves (8/12) - m. c. Maria Cerqueira (pg); - Artur 
Fernandes Malheiro (2/9) - Rol (pg); - Maria Alves e Marido - m. c. 
filha Conceição; - Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antu-
nes e Marido - m. c. Nora; - Santíssimo Sacramento - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; - Almas do purgatório - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Domingos Afonso Vieira (20/20) - m. c. Esposa (pg); - 
Missas de Rol: (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
07 
 

 
08:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 

XIX Domingo do Tempo Comum 
Igreja Paroquial: - João Correia e Laurinda Martins Fernandes 
(44/50) - m. c. Esposa (pg); - José Alves Loureiro e Vítor Manuel 
Guimarães Loureiro - m. c. Marcolina Loureiro (pg); - Rosa Pereira 
de Sá, João Fernandes Vieira de Matos, Manuel João Correia do 
Lago e Luís Pais Fernandes - m. c. Cidália Matos; - Manuel Antó-
nio Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. filho José; - Maria 
Rodrigues Nogueira - m. c. filha Rosa; - Joaquim Baptista Pais, 
Laurinda de Matos e Autília Baptista Pais - m. c. Gracinda Matos 
Pais; - VIº Aniv. - José Fernandes Cachada - m. c. Família (pg) (2); 
- Maria de Jesus Matos Miguel (13/24) - Rol (pg); - Gracinda Lopes 
Gonçalves (3/66) - Rol (pg); - Artur Fernandes Malheiro (3/9) -  
Rol (pg); - Missas de Rol: (10). 
Santo Amaro: - Amadeu Pereira Rodrigues, João Pereira e Concei-
ção Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Leitão Fernandes; - An-
tónio Fernandes Cachada (20/20) - m. c. Família (pg); - Amândio 
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 Laurinda 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 Barros de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos (pg); - San-
to Amaro (ação de graças (1/12/) - m. c. Devota (pg); - Missa Can-
tada a Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Armindo Amorim 
Pereira. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html

