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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
10 

19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Gracinda Lopes Gonçalves - m. c. Pessoa Amiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XX Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (44/100) - m. c. 
Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (82/64) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (32/40) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (4/52) - Rol (pg); 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (7/12) - m. c. Marido (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira e 
Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido; 
- António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - m. c. Rosalina 
Sousa (pg); 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- Senhor da Saúde (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira - m. c. Pessoa Amiga 
(pg); 
- José de Araújo Vieira (4/5) - m. c. Esposa e Filhos (pg). 
 
 
 

- Queijada: Obrigado a todos os que ao longo do mês de Julho, atr a-
vés dos pequenos almoços ajudaram a esta receita de 622.20 €. 

- Passeios: 17 de Agosto - Visita ao Douro com jantar apor 130 Euros; - Visita à 
Madeira, dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Setembro, por 750 Euros. Contactos: 
96001845/936241304.   

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe convida-nos à vigilância: o verdadeiro discí-

pulo não vive de braços cruzados, numa existência de comodismo e resignação, mas está sempre 
atento e disponível para acolher o Senhor, para escutar os seus apelos e para construir o “Reino”. 

A primeira leitura apresenta-nos as palavras de um “sábio” anónimo, para quem só a atenção aos 
valores de Deus gera vida e felicidade. A comunidade israelita – confrontada com um mundo pa-
gão e imoral, que questiona os valores sobre os quais se constrói a comunidade do Povo de Deus – 
deve, portanto, ser uma comunidade “vigilante”, que consegue discernir entre os valores efémeros 
e os valores duradouros. 

A segunda leitura apresenta Abraão e Sara, modelos de fé para os crentes de todas as épocas. 
Atentos aos apelos de Deus, empenhados em responder aos seus desafios, conseguiram descobrir 
os bens futuros nas limitações e na caducidade da vida presente. É essa atitude que o autor da Carta 
aos Hebreus recomenda aos crentes, em geral. 

O Evangelho apresenta uma catequese sobre a vigilância. Propõe aos discípulos de todas as épo-
cas uma atitude de espera serena e atenta do Senhor, que vem ao nosso encontro para nos libertar e 
para nos inserir numa dinâmica de comunhão com Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que está 
sempre preparado para acolher os dons de Deus, para responder aos seus apelos e para se empenhar 
na construção do “Reino”.                                                                                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Cr 15, 3 - 4. 16, - 1 - 2; 

Salmo Responsorial: 131 (132); 

IIª Leitura: Cor 15, 54b - 57; 

Evangelho: Lc 11, 27 - 28. 

ÁGUA VIVA  
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XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM 



CONFRARIA S. SACRAMENTO 
(Queijada) 

A Confraria apresenta as contas referen-
tes ao ano de 2021 à Comunidade Paro-
quial e já aprovadas pela Diocese: 
Receita                                     1.673.90 € 
Renda da Quinta da Cruz            150.00 € 
Anuais                                           81.00 € 
Renda do Pedrido                        100.00 € 
Subsídio do IFAP                        680.77 € 
Subsídio do IFAP                        120.13 € 
Saldo do peditório - Lausperene 542.00 € 
Despesa                                    8.758.44 € 
Obras na Capela-mor               7.500.00 € 
Restauro da Cruz                         400.00 € 
Carpete Capela-mor                    130.00 € 
Limpeza dos terrenos                  270.00 € 
Culto (partículas e hóstias)           29.00 € 
Sufrágios                                       10.00 € 
IMI                                                84.97 € 
Adicional de IMI                           69.47 € 
Véu de Ombros                             65.00 € 
Manutenção de documentos        100.00 € 
Processo candidaturas                   30.00 € 
Serviços jurídicos                          10.00 € 
Sufrágios pelos benfeitores           60.00 € 
Saldo negativo de                   7.084.54 € 
Por falta de comunicação, pedimos 

desculpa. Para no próximo número publi-
camos o dinheiro existente na Confraria 
do Santíssimo Sacramento. 
 

LAUSPERENE 
 

Receita                                     1.258.00 € 
Peditório na Freguesia                890.00 € 
Donativo Junta de Freguesia       200.00 € 
Bar                                               168.00 € 
Despesa                                       559.90 € 
Grupo Musical                            200.00 € 
Decoração luminosa e afins        140.00 € 
Culto                                            100.00 € 
Bar                                                 44.90 € 
Carne                                             75.00 € 
Saldo positivo de                        698.10 € 

O nosso reconhecimento e agradeci-
mentos  pelas ofertas da sardinha e da 
broa e de todos quantos colaboraram na 
Festa ao nosso Padroeiro São João Bap-

tista. Neste reconhecimento e agradeci-
mento, uma palavra à nossa Junta de Fre-
guesia pelo donativo. 

O Pároco 

 
JMJ 2023 

 
Mariana Frazão, da Direção Pastoral da 

Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 
Lisboa 2023, sublinhou o impacto do 
evento, promovido pela Igreja Católica, 
com dimensão espiritual e cultural que 
vai chegar a toda a cidade. 

“Espero que não haja espaços vazios”, 
projetou a responsável, em entrevista à 
Agência ECCLESIA. 

Apresentando o programa de atividades 
que vai decorrer entre 1 e 6 de agosto do 
próximo ano, Mariana Frazão destaca 
como primeiro grande evento a Missa de 
abertura, presidida pelo cardeal-patriarca, 
D. Manuel Clemente. 

Segue-se, na quarta-feira um dia 
“livre”, com catequeses de manhã, em 
várias línguas, sobre temas que vão ser 
decididos, em conjunto com o Dicastério 
para os Leigos, a Família e a Vida, que 
acompanha a Pastoral Juvenil, no Vatica-
no. 

Estas catequeses decorrem pela cidade 
de Lisboa e as dioceses de acolhimento, 
que recebem os peregrinos nesta semana 
– Lisboa, Santarém e Setúbal. 

Durante a tarde, a programação da JMJ 
2023 inclui o Festival da Juventude, com 
palcos espalhados pela cidade para que 
os jovens inscritos apresentam 
“conteúdos culturais” que querem parti-
lhar com outros peregrinos – concertos, 
exposições, cinema, teatro, dança. 

“É uma programação cultural, vinda de 
jovens do mundo inteiro, que vai estar 
espalhada por salas de teatro, espetáculos 
ao ar livre, grandes palcos, pequenos 
palcos nalgumas igrejas”, adianta Maria-
na Frazão… 

 
PR/OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
10 

07:30 - Manuel Gomes Pereira, Glória Amorim e Emília Guima-
rães Lopes - m. c. filho Armindo. 

Quinta 
11 

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c. filho 
José (pg): 
- Rosalina de Matos Reis - m. c. Manuel Gomes (12). 

Sexta 
12 

18:30 - XXXº Dia - Tereza de Jesus Silva Oliveira - m. c. Associa-
ção do sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- Tereza de Jesus Silva Oliveira (1/100) - Rol (pg);  
- Artur Fernandes Malheiro (4/9) - Rol (pg);  
- Nossa Senhora Aparecida e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; 
- São Francisco de Assis - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg); 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos (pg); 
- Francelina Barros Oliveira - m. c. filha Maria dos Anjos 
(pg); 
- Domingos Afonso Vieira (1/10) - m. c. Esposa (pg); 
- IIIº Aniv. - Maria da Conceição Cachada Lourenço e Mari-
do - m. c. filha Graça; 
- IIIº Aniv. - Aurora Afonso Vieira - m. c. filha Maria de 
Lurdes; 
- IIIº Aniv. - José Lopes Crasto - m. c. Esposa; 
- Missas de Rol: (5). 

 
 
 

Domingo 
14 
 

 
 
 

08:15 
 
 
 
 

XX Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Povo de Deus. 


