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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 

06 

 
19:30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (40/100) - m. c. Família 
(pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (78/104) - Rol (pg);  
- João Manuel de Sousa Faria (28/40) - Rol (pg);  
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (2/81) - Rol (pg);  
- José de Castro Oliveira (1/52) - Rol (pg);  
- Maria do Carmo Correia Malafaia (6/12) - m. c. Marido (pg);  
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira e Do-
mingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido;  
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacramento;  
- António Vicente Vieira e Esposa (pg);  
- Sagrado Coração de Jesus (pg); 
- Manuel Vieira de Oliveira e Francelina Barros de Oliveira - m. c. 
Madalena Oliveira (pg);  
- José Dias de Oliveira e Casimira Maria Vieira - m. c.  Emília Barros 
Rodrigues (pg);  
- Domingos José Vieira (aniv) - m. c. filha Maria (pg);  
- Manuel de Amorim Gonçalves (aniv. fal) - m. c. Esposa (pg);  
- São Bento;  
- Teresa Fernandes (aniv. fal) e Marido - m. c. Filhos e Netos (pg);  
- António José Vieira e Esposa - m. c. filha Maria (pg); 
- XXXº Dia - Gracinda Lopes Gonçalves - m. c. Pessoa Amiga. 

Funerais: a par tir  deste mês de Julho, os corpos dos nossos entes que-
ridos voltam a estar em câmara ardentes nas Casas Mortuárias. Podem não 

estar 24 horas, mas é lá que deve ser feito o verdadeiro luto. A Igreja é apenas para 
a celebração exequial. 
Catequese: encontram-se abertas as inscrições para o primeiro ano de catequese 
até ao dia 31 de Julho.                                                                   Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Embora as leituras de hoje nos projetem em sentidos diversos, domina a temática do “envio”: na 

figura dos 72 discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo que fala aos habitantes de 
Jerusalém do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da cruz, somos 
convidados a tomar consciência de que Deus nos envia a testemunhar o seu Reino. 
É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio” aparece mais desenvolvida. Os discípulos de 
Jesus são enviados ao mundo para continuar a obra libertadora que Jesus começou e para propor a 
Boa Nova do Reino aos homens de toda a terra, sem exceção; devem fazê-lo com urgência, com 
simplicidade e com amor. Na ação dos discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre tudo 
o que oprime e escraviza o homem. 

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, enviado a proclamar o amor 
de pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre um enviado que, em nome de 
Deus, consola os homens, liberta-os do medo e acena-lhes com a esperança do mundo novo que 
está para chegar. 

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve percorrer: 
não o podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemunho da cruz – isto é, o 
testemunho desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua vida um dom a todos. Mesmo no so-
frimento, o apóstolo tem de testemunhar, com a própria vida, o amor radical; é daí que nasce a vida 
nova do Homem Novo.                                                                                                             In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Deut 30, 10 - 14; 

Salmo Responsorial: 68 (69); 

IIª Leitura: Col 1, 15 - 20; 

Evangelho: Lc 10, 25 - 37. 
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AGARDECIMENTO 
(Fornelos) 

- Os familiares de Gracinda Lopes 
Gonçalves, agradecem todos os gestos de 
condolências, as orações e as ofertas para 
sufrágios no valor de 660 Euros. As eu-
caristias serão celebradas aos Domingo, 
na Igreja paroquial de Fornelos e uma 
vez por mês (3º Domingo), na Igreja Pa-
roquial da Queijada. 
 

AVISO 
 

A Comissão Municipal de Gestão Inte-
grada de fogos rurais de Ponte de Lima 
informa que nos dias em que se verifique 
um nível de perigo de incêndio rural mui-
to elevado ou máximo, em todos os terri-
tórios rurais é expressamente proibido: 

- Realizar Fogueiras para recreio, lazer 
ou no âmbito das festas populares, assim 
como utilizar fogareiros e grelhadores; 

- Lançar foguetes e balões com mecha 
acesa; 

- Realizar trabalhos com recurso a moto
-roçadoras, corta-matos e destroçadores, 
e equipamentos de corte, como motosser-
ras ou rebarbadoras. 

Entre 01 de junho e 31 de outubro é 
também proibido: 

- Queimar matos cortados e amontoa-
dos, assim como, qualquer tipo de so-
brantes agrícolas e/ou florestais sem au-
torização da Câmara Municipal, só sendo 
a mesma emitida se cumpridos os seguin-
tes requisitos: 

A) nível de perigo de incêndio rural 
seja reduzido ou moderado; 

B) a queima não seja realizada no inte-
rior de espaços florestais nem nas zonas 
de interface urbano/floresta, devendo ser 
realizada a mais de 50 metros destes es-
paços; 

C) seja realizada entre as 7.00 e as 
10.00h da manhã; 

D) em redor da queima seja criada uma 
faixa limpa de vegetação, ficando em 
solo mineral; 

E) Exista no local um reservatório com 
água; 

F) a queima só pode ser realizada na 
presença de uma equipa de apoio, nomea-
damente de bombeiros ou de sapadores 
florestais. 

A realização destas atividades é punível 
com coimas de 150 a 25.000€ (pessoas 
singulares) e de 1500 a 125.000€ 
(pessoas coletivas). 

Em caso de incêndio ligue de imediato 
112 (chamada gratuita). 
 

 

A VIDA CRISTÃ COMO VIAGEM 
 

A viagem da vida cristã inicia-se com o 
Batismo, prossegue com a receção do 
dom do Espírito Santo no Crisma e da 
comunhão com Cristo na Eucaristia. 
Continua ao longo da vida, percorrendo 
os caminhos do mundo, animada, instruí-
da pelo Evangelho e a doutrina cristã e 
alimentada pela presença, o amor e a 
companhia espiritual de Cristo. Algumas 
orações fazem-se eco da viagem, sobretu-
do em termos de peregrinação. O Cate-
cismo, por exemplo, ensina que o dom da 
comunhão eucarística “sustenta as nossas 
forças ao longo da peregrinação desta 
vida, faz-nos desejar a vida eterna e des-
de já nos une à Igreja do céu, à Santíssi-
ma Virgem e a todos os santos” (CIgC 
1419). Aos cristãos moribundos, a comu-
nhão é dada como viático, ou seja, 
“provisão para a viagem”. O ministro, 
depois de apresentar “o Corpo de Cristo”, 
diz: “Ele te guarde e te conduza à vida 
eterna” (Ritual da Unção dos Doentes, n. 
112). No termo da sua vida temporal, o 
fiel cristão passa pela morte e entrega-se 
definitivamente a Deus, à maneira de 
Jesus, que na cruz disse: “Pai, nas tuas 
mãos entrego o meu espírito”. Se estiver 
em condições para tal, o fiel entra então 
na comunhão plena com Deus, segundo 
as palavras de Jesus ao bom ladrão: 
“Hoje, estarás comigo no Paraíso”... 

Padre Jorge in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
05 

18:30 - Eucaristia. 

 
Sexta 

08 

 
18:30 

- Manuel Brito Malheiro, Maria Brito Malheiro, Antó-
nio Malheiro, Júlia Barbosa de Brito, João Lopes Pais 
e Maria Pinto Sousa Lopes - m. c. Maria do Céu Ma-
lheiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa 
- m. c. Família (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (16/20) - m. c. Esposa 
(pg);  
- Agostinho Rodrigues de Matos - m. c. Mãe (pg); 
- Francisco João Dias Rodrigues, Vítor Manuel Dias 
Rodrigues e Cândida da Conceição Ferreira Velho - 
m. c. Afonso Rodrigues; 
- José Gonçalves Pereira e Rosa Martins Gonçalves - 
m. c. filha Maria; 
- Laura Alves de Matos (aniv.) - m. c. neta Eduarda; 
- António Pinto Rodrigues (aniv.) e Conceição Vieira 
Lourenço - m. c. filho Amândio; 
- Antónia de Araújo Lopes - m. c. neta Fátima Vieira; 
- Vº Aniv. - Júlio Pais Pereira e Carla Andreia Dantas 
Pereira - m. c. Manuel Joaquim Pereira de Matos; 
- João Pias - m. c. Deolinda; 
- Amândio Fernandes do Rego (aniv) - m. c. Filhos; 
- Missas de Rol: (4). 

 

 
 

Domingo 
10 

 

 

 
 

08:15 
 
 
  
 
 

XV Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Povo de Deus 


