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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
24 

 
18:45 

- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Pais e Irmão de Joaquim Sá; 
- Carolina Pereira Rebolo (aniv. fal) e Maria Pereira Rebolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (46/100) - m. c. 
Família (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira e 
Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Nossa Senhora Aparecida (pg) 
- João Manuel de Sousa Faria  (33/40 - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (84/104) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (6/52) - Rol (pg); 
- José de Araújo Vieira (1/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (7/81) - Rol (pg). 
 

- Fornelos e Queijada: A Junta de Freguesia estará encerrada no 
horário da funcionária no período de 16 de agosto a 05 de setembro de 2022. 

- Visita à Madeira, dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Setembro, por 750 Euros. Con-
tactos: 960018426/936241304.   
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
A liturgia deste domingo propõe-nos o tema da "salvação". Diz-nos que o acesso ao "Reino" - à 

vida plena, à felicidade total ("salvação") - é um dom que Deus oferece a todos os homens e mulhe-
res, sem exceção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida baseada nesses valores que 
nos tornam orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto-suficientes, e seguir Jesus no seu caminho de 
amor, de entrega, de dom da vida. 

Na primeira leitura, um profeta não identificado propõe-nos a visão da comunidade escatológica: 
será uma comunidade universal, à qual terão acesso todos os povos da terra, sem exceção. Os pró-
prios pagãos serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e serão convidados para o serviço 
de Deus, sem qualquer discriminação baseada na raça, na etnia ou na origem. 

No Evangelho, Jesus - confrontado com uma pergunta acerca do número dos que se salvam - 
sugere que o banquete do "Reino" é para todos; no entanto, não há entradas garantidas, nem bilhe-
tes reservados: é preciso fazer uma opção pela "porta estreita" e aceitar seguir Jesus no dom da vida 
e no amor total aos irmãos. 

A segunda leitura parece, à primeira vista, apresentar um tema um tanto deslocado e marginal, 
em relação ao que nos é proposto pelas outras duas leituras; no entanto, as ideias propostas são uma 
outra forma de abordar a questão da "porta estreita": o verdadeiro crente enfrenta com coragem os 
sofrimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa forma, educa, corrige, mostra 
o sem sentido de certas opções e nos prepara para a vida nova do "Reino".               In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sir 3, 19 - 21. 30 - 31; 

Salmo Responsorial: 67 (68); 

IIª Leitura: Hebr 12, 18 - 19. 22  - 24a; 

Evangelho: Lc 14, 1. 7 - 14. 

ÁGUA VIVA  
Nº 461 –  21 a 27 de Agosto de 2022 

XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 14 de Agosto foi batizado a 
menino Gustavo Reis Pereira, nascido a 
25 de Junho de 2021, filho de César Fili-
pe da Costa Pereira e de Carla Jacinta da 
Silva Reis. 

São padrinhos: Cesário Vaz Ferreira 
Gomes e Sandra Marisa da Costa Pereira. 

 
- No dia 10 de Agosto, faleceu o Se-

nhor Amândio de Oliveira Lopes, marido 
de Maria Martins Fernandes, aos 89 anos. 

O corpo chegou à Igreja, às 13:00 horas 
do dia 13. Às 14:30 horas, teve início a 
celebração exequial. Foi a sepultar ao 
cemitério local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia foi celebrada no 
dia 16, às 18:30 horas. 

 
- No dia 11 de Agosto, faleceu a Senho-

ra Rosa Gomes Rodrigues, aos 88 anos. 
Às 09:00 horas do dia 13, fez-se o le-

vantamento do corpo da Casa Mortuária. 
Chegados à Igreja, teve início a celebra-
ção exequial. Foi a sepultar ao cemitério 
local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia foi celebrada no 
dia 18, às 18:30 horas. 

As mais sentidas condolências 
 

ONDE TENS OS PÉS, 
AÍ TENS A TUA CABEÇA! 

 
É com este ditado popular que quero 

começar esta reflexão. Foi com imensa 
surpresa e agrado que conheci este dita-
do/adágio popular. Numa das minhas 
visitas aos idosos e mais frágeis da minha 
comunidade orante e paroquial, um se-
nhor, um homem de coração grande e 
grande na sapiência inquietou-me (e per-
turbou-me, até!) com esta expressão: 
“onde tens os teus pés, aí tens a tua cabe-
ça”. 

O que significa este adágio? Este dita-
do/adágio é um bom exemplo daquilo 
que, tantas vezes, brota do nosso coração. 

Por outras palavras, se os teus pés estão 
sob a passadeira vermelha, então o teu 
coração está nas honras e famas do mun-
do e do homem; ou, se os teus pés estão 
sob o chão pobre e simples, então o teu 
coração está junto dos mais pobres e sim-
ples. Confesso que esta simples expres-
são me tem feito pensar e refletir muito 
sobre o que tenho sob os meus pés. 

Gostaria que cada um de nós pudesse 
fazer esta mesma pergunta a si mesmo. 
Não sei quais serão as respostas que bro-
tarão dos nossos corações, mas estou 
certo que seremos verdadeiramente in-
quietados, ao ponto de nos questionarmos 
sobre quais os chãos que nós buscamos 
conforto e assentamento. 

Esta pergunta não nos deixará indife-
rentes e estou certo que lançará em cada 
um de nós o desejo maior de melhor nos 
conhecermos. Estou convicto que, no 
momento em que nos perguntarmos a nós 
próprios se nos amamos e se amamos 
alguém, muito mudará em nós, quer na 
nossa forma de ser e de estar, quer na 
nossa forma de ver a vida e o mundo. 
Façamos sem rodeios e sem medos este 
desafio. Tínhamo-lo como uma meta e 
uma missão, e saberemos dar reposta ao 
chão que pisamos. Dalai Lama, questio-
nado sobre quem era o inimigo, respon-
deu: “eu mesmo! A minha ignorância, o 
meu apego, os meus ódios! Aí está real-
mente o inimigo!” 

Eis uma excelente reflexão para muitos 
que se possam encontrar em férias (ou 
que possam estar em breve de férias). 
Percorrer os caminhos de uma séria refle-
xão interior que nos ajude a compreen-
der, saber e identificar quais são os nos-
sos mais íntimos desejos, vontades e so-
nhos. Deus apela-nos a que saibamos 
fazer da vida amor: amor que d’Ele rece-
bemos e, recebido d’Ele, partilhar com os 
irmãos e irmãs que nos rodeiam… 

 
 

Padre Manuel Ribeiro, in “Ecclesia” 

 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
23 

18:30  - Rosa Martins Gonçalves - m. c. filha Joaquina. 

Quarta 
24 

18:00 VIIIº Aniv. - Lourenço Baptista Malheiro Vieira e José Lo-
pes Crasto - m. c. Manuel Oliveira Vieira. 

Quinta 
25 

19:30 - Emília Lopes Gonçalves (aniv. nas), Irmãos e Cunhados - 
m. c. Marido. 

Sexta 
26 

18:30 - Joaquina Martins Gonçalves e Júlio Pais Pereira - m. c. José 
Pereira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (3/10) - m. c. Esposa (pg);  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;  
- Fernando Sá Menezes -  m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Nossa Senhora de Fátima e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; - 
- São Bartolomeu do Mar - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- São Cristóvão - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Alfredo Baptista Pais e Ana Sousa Pais - m. c. filha Rosa 
Maria; 
- Rosa Sousa Dantas (aniv. fal) - m. c. Inácio Dantas da Cos-
ta;  
- Palmira Fernandes Correia e Maria do Céu Lopes - m. c. 
Manuel Trelães (pg); 
- Iº Aniv. - Francelina Barros Oliveira  - m. c. Família (pg);   
- Tereza de Jesus Silva Oliveira (3/100) - m. c. Filhas (pg);  
- Rosa Gomes Rodrigues e Gaspar Pereira Dias - m. c. Famí-
lia (pg); 
- Missas de Rol: (6). 
 

 
Domingo 

28 
 

 
 

08:15 
 

XXII Domingo do Tempo Comum 
 

- Povo de Deus 
 


