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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
11 

17:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Domingo II do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Vº Aniv. - Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Mari-
do (pg); 
- Santo Amaro (pg); 
- Silvino da Siva Sousa (aniv. fal) - m. c. filho Daniel Sou-
sa; 
- Inácio da Silva Pereira, Esposa e filho Álvaro (2/10) - m. 
c. Família (pg); 
- Gracinda Lopes Gonçalves (18/66) - m. c. Rol (pg); 
- XIº Aniv. - Maria de Fátima Lobato Barroca - m. c. Ma-
rido; 
- José de Araújo Vieira (7/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (62/100) - m. 
c. Família (pg); 
- Emílio de Sá Leitão e Esposa (1/24) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (99/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (7/32) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (21/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (22/81) - Rol (pg). 

- No dia 21 de janeiro, há uma Arraial Minhoto, na Quinta de Santoinho para 
apoiar os nossos jovens a participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude. Ad-

quirem os Bilhetes junto do Bar, participem no Arraial Minhoto e ajudam os nossos 
jovens.                                           

                     Boa Semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens... Ele é 
uma "luz" que se acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. Cumprin-
do o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, essa "luz" incarnou na nossa histó-
ria, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação, da vida 
definitiva. 

A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará 
Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. 

No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os 
"magos" do oriente, representantes de todos os povos da terra... Atentos aos sinais da 
chegada do Messias, procuram-n'O com esperança até O encontrar, reconhecem n'Ele a 
"salvação de Deus" e aceitam-n'O como "o Senhor". A salvação rejeitada pelos habitan-
tes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, sem exce-
ção. 

A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai 
atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos 
- a comunidade de Jesus.                                                                                          In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 49, 3. 5 - 6;  

Salmo Responsorial:  (39) (40); 

IIª Leitura: 1Cor 1, 1 - 3; 

Evangelho: Jo 1, 29 - 34. 

ÁGUA VIVA  
Nº 4801 – 08 a 14 de Janeiro de 2023 

EPIFANIA DO SENHOR 



 VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 01 de Janeiro de 2023, faleceu 
a Senhora Isaura Ferreira de Sousa, aos 
96 anos. 

A celebração exequial teve lugar às 
15:00 horas, do dia 02 de Janeiro. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A missa de sétimo dia é celebrada na 
próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, 
às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
  

SENHORA DOS CAMINHOS 
 
A comissão de festas da Senhora dos 

Caminhos que agora termina o mandato 
vem por este meio apresentar a nova co-
missão para os próximos três anos: 

- Manuel Lago de Matos, Rua de Oli-
veira, nº 1228; 

- Cristiano José Vieira Fernandes, Rua 
da Ponte Nova nº 699; 

- Dario Viera Pais, Rua dos Codeços,  
nº86; 

- João Guilherme Miguel Fernandes, 
Rua da Picarouba, n°1079. 

Aproveitamos ainda para agradecer a 
todos que estiveram connosco nestes 
quatro anos e esperamos que continuem a 
apoiar quem agora entra em funções. 

Em breve iremos também apresentar as 
contas desta comissão que agora termi-
na.  

 
BUPI 

 
A pedido da Câmara Municipal de Pon-

te de Lima, e no âmbito do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificado, in-
forma-se o seguinte: 

O Município de Ponte de Lima já dis-
põe de um BUPi (Balcão Único do Pré-
dio), a funcionar no Edifício Municipal, 
contudo, irá também executar um contac-
to de proximidade junto de toda a popu-
lação. 

Na sede de Junta da Freguesia de For-

nelos e Queijada, irá funcionar um Bal-
cão Móvel nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de 
janeiro de 2023. 

O BUPi é dirigido aos proprietários de 
prédios rústicos e mistos, sejam eles agrí-
colas ou florestais, tendo como principal 
objetivo localizar os terrenos, conhecer 
os seus limites, identificar os proprietá-
rios e poder registar gratuitamente. 

O atendimento é feito de forma presen-
cial, e as pessoas deverão ser capazes de 
identificar as suas propriedades no mapa, 
acompanhadas dos documentos pessoais 
e de titularidade (cartão de cidadão, ca-
dernetas prediais, escrituras, habilitação 
de herdeiros, ou carta do IMI). 

Para uma melhor coordenação, apela-se 
aos interessados para que façam marca-
ção prévia na sede de junta da freguesia, 
presencialmente no horário de atendi-
mento da Funcionária. 

A Junta de Freguesia 

 
LITURGIA 

 
O Secretariado Diocesano de Liturgia 

vem por este meio divulgar o 45º Encon-
tro Diocesano de Pastoral Litúrgica, sob 
o tema “Eis que faço novas todas as 
coisas” Ap 21, 5 – A Eterna Juventude 
da Liturgia.  Realizar-se-á nos dias 28 e 
29 de janeiro de 2023 e poderá consul-
tar no programa em anexo. 

A planificação pastoral 2022-2023 vai 
ao encontro das Jornadas Mundiais da 
Juventude, que se realizarão no nosso 
País. Neste sentido, e porque a necessida-
de aguça o engenho, urge refletir sobre a 
relação da Pastoral, em concreto, a juve-
nil, e a liturgia. Assim apresentamos a 
programação do 45 EDPL a pensar na 
preparação das JMJ 2023, mas, sobretu-
do, com o foco no dia a seguir às jorna-
das. Vamos refletir. 

Para melhor organização pedimos que 
as inscrições sejam entregues até ao pró-
ximo dia 23 de janeiro. 

 
Secretariado Diocesano de Liturgia 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
09 

18:00 - VIIº Dia: Isaura Ferreira de Sousa (pg). 

Quinta 
12 

17:00 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias - m. c. filho José 
(pg). 

Sexta 
13 

17:00 - XXXº Dia: Teresa Gonçalves de Amorim - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Fa-
mília;  
- José  Lopes de Oliveira (3/5) - m. c. filho Júlio (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (13/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (4/6) - m. c. Marido 
(pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (23/100) - m. c. Filhas (pg);  
- José Barbosa Cachada (aniv.) - m. c. Família (pg);  
- João de Sousa Pais - m. c. Confraria de Santa Maria Madalena 
(pg);  
- Bernardete Thaia, Alzira Pereira Dias, Francelina Barros de Oli-
veira, Célia dos Remédios da Silva e Marisa Andreia Lima Sousa 
Oliveira - m. c. Estela Pereira;  
- Joana Afonso de Jesus (aniv) e Manuel Araújo Cachada - m. c. 
filho José;  
- Maria da Conceição Cachada (aniv. nas) e Marido - m. c. filha 
Maria da Graça;  
- João Baptista da Cunha (aniv) e José Lopes de Oliveira - m. c. 
Casimira Oliveira (pg);  
- Júlio de Araújo Lopes Vieira - m. c. João de Araújo Lopes Vieira 
(pg);  
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos (pg);  
- Teresa Gonçalves de Amorim (1/54) - Rol (pg);  
- Missas de Rol: (6). 

 
 

Domingo 
15 

 
 

08:15 
 

14:30 
 
 

Domingo II do Tempo Comum 
 
- Igreja Paroquial: -  Povo de Deus. 
 
- Santo Amaro: - Missa cantada a Santo Amaro e todos os Santos 
- m. c. Armindo Gomes;  
- António Fernandes Cachada (2/20) - m. c. Família (pg). 


