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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
25 

18:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Domingo IV do Tempo Comum 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oli-
veira e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- São Bento da Porta Aberta (pg); 
- José de Araújo Vieira (9/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (64/100) - m. 
c. Família (pg); 
- Emílio de Sá Leitão e Esposa (3/24) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (101/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (9/32) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (23/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (24/81) - Rol (pg). 

Fornelos e Queijada: Neste Domingo, dia 22 de Janeiro, há 19:00 horas há 
uma Eucaristia com os Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Para mui-

tos, por motivos profissionais, será a oportunidade de sentirem de perto o significa-
do destes Símbolos. 

Peço aos jovens inscritos nas Jornadas, a presença e participação nesta Eucaristia.   
Boa Semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
A liturgia deste domingo apresenta-nos o projeto de salvação e de vida plena que Deus 

tem para oferecer ao mundo e aos homens: o projeto do "Reino". 
Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia uma luz que Deus irá fazer brilhar 

por cima das montanhas da Galileia e que porá fim às trevas que submergem todos aque-
les que estão prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento, do desespero. 

O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Jesus é a luz que começa a 
brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda a terra a Boa Nova da chegada do 
"Reino". Ao apelo de Jesus, respondem os discípulos: eles serão os primeiros destinatá-
rios da proposta e as testemunhas encarregadas de levar o "Reino" a toda a terra. 

A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade de discípulos, que es-
queceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o apóstolo, exorta-os veementemente a redesco-
brirem os fundamentos da sua fé e dos compromissos assumidos no batismo. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sf 2, 3; 3, 12 - 13;  

Salmo Responsorial:  (145) (146); 

IIª Leitura: 1Cor 1, 26 - 31; 

Evangelho: Mt 5, 1 - 12a. 
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III DOMINGO DO TEMPO COMUM 



 AGRADECIMENTO 
(Fornelos) 

- O Senhor Augusto Matos agradece as 
ofertas para sufrágios pela tia Rosa de 
Jesus Ferreira de Sousa, falecida a 12 de 
fevereiro de 2020, no valor de 225 € e 
agora, dia 01 de Janeiro, pela Mãe, Isaura 
Ferreira de Sousa, no valor de 105 €. 

  

 
AS MINHAS FRAQUEZAS 

ESTÃO CADA VEZ  
MAIS FORTES 

 
Parece que não faz sentido, mas a ver-

dade é que as minhas fraquezas vencem 
muitas vezes as minhas fortalezas. 

Grande parte das minhas forças serve 
para lutar contra as minhas fraquezas. 
Mas se assim é, as minhas fraquezas são 
muito mais fortes do que indica o nome 
que lhes damos. 

Será que chamamos fraquezas às forças 
do inimigo? Talvez. Ou será que as fra-
quezas que chamo minhas são, afinal e 
só, os meus erros? 

É curioso que uma das nossas fraquezas 
seja sermos tão astutos a encontrar as 
falhas dos outros. Porque o faço eu? En-
tão, não busco ser melhor? Ajudaria, e 
muito, cuidar mais de me aperfeiçoar 
colhendo dos outros os exemplos dos 
seus bons combates. 

Depois de passar pelos piores momen-
tos da minha vida, sempre compreendi 
que se tivesse tido um pouco mais de 
paz, de paciência e de confiança, tudo 
teria sido muito menos doloroso… então, 
porque fui fraco? 

Será que sou fraco e, porque não quero 
aceitar essa verdade, julgo que as minhas 
falhas são apenas lapsos pontuais? 

Ou será que sou forte, apesar de não o 
conseguir ser todo o tempo? 

Talvez seja apenas humano e, por isso 
mesmo, frágil. Nem forte nem fraco, ape-
nas mais uma pessoa que é chamada a 
decidir quase todos os dias se quer fazer 
de si forte ou fraca. 

A nossa vida é feita de muitos instantes 
em que temos de decidir entre ceder a 
uma fragilidade e cair numa qualquer 
desgraça, ou fazer-lhe frente e renunciar-
lhe, alcançando com isso uma graça. 

Ser infeliz é mais fácil e cómodo. Ser 
feliz exige que arrisquemos tudo e sem 
certezas de alcançar qualquer coisa. Ape-
nas fé. 

O amor é a minha maior força, mas, 
ainda assim, sinto-me fraco quando per-
cebo que posso tão pouco por aqueles 
que amo. Talvez porque queira, sozinho, 
dar-lhes o céu… ou talvez porque não 
aceite que sou nada sozinho e que, tal 
como eles precisam de mim, também eu 
preciso do amor deles. 

É duro depender, isso magoa-me em 
cheio no orgulho… que é uma das armas 
mais potentes contra o melhor de mim. 

Se quero mesmo ser feliz, então tenho 
de amar os outros, principalmente os 
mais enfraquecidos, e aceitar o amor dos 
outros, todos. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

SÍMBOLOS JMJ 

Estes são os horários indicativos para 
acolhermos os Símbolos das JMJ na nos-
sa Zona Pastoral, dia 24 e 25 de Janeiro. 

22h00 – Entrega dos Símbolos da JMJ 
à Paróquia de S. João da Ribeira;  

22h30 – Celebração de acolhimento 
dos Símbolos – S. João da Ribeira. 

Dia 25 de Janeiro  
08h30 – Eucaristia Solene Ribeira;  
10h00 – Centro Educativo S. Martinho; 
10h30 – Centro Paroquial S. Martinho; 
11h30 – Centro Educativo Ribeira; 
12h00 – Centro Paroquial e Social de 

Fornelos; 
12h45 – Escolas de Ponte de Lima; 
14h30 - Lar de Santa Maria do Lima; 
15h00 - Receção dos Símbolos na Câ-

mara Municipal de Ponte de Lima; 
16h00 – Entrega dos Símbolos ao Arci-

prestado de Viana do Castelo (Lanheses). 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
25 

18:45 - Emílio Sá Leitão, Teresa Gonçalves Amorim e Maria do 
Céu Brito Lima - m. c. Júlio Leitão Pais. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
28 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- José Lopes de Oliveira (4/5) - m. c. filho Manuel (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (15/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (6/6) - m. c. 
Marido (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (25/100) - m. c. Filhas 
(pg);  
- Laurinda Martins Fernandes (aniv. nas) - m. c. filho Pauli-
no;  
- João Fernandes Correia, Rosa Fernandes Correia e Palmira 
Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg);  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; - 
- Rosa Fernandes Pais - m. c. Família (pg); 
- Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
29 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo IV do Tempo Comum 
 

- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (6/10) - m. c. irmã Lur-
des (pg);  
- Artur Fernandes Malheiro (25/30) - m. c. Família (pg);   
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina Sousa Lopes - m. 
c. Netos;  
- José Alves Loureiro (aniv. nas) - m. c. Marcolina Loureiro 
(pg);  
- Almas do Purgatório (3/13) - m. c. Manuel Dias (pg); 
- IVº Aniv. - Adriano de Matos Carneiro de Sá - m. c. Espo-
sa;  
- Beatriz de Jesus Carneiro Vieira - m. c. João de Araújo 
Lopes Vieira (pg);  
- Amadeu da Costa Pires Rego - m. c. filha Fátima; 
- Missas de Rol (6). 
 


