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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
01 

18:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Santa Águeda - m. c. Fernanda Sá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Domingo V do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 

O Município de Ponte de Lima, no âmbito do processo de descentralização  
cultural, convida todos os habitantes da Freguesia de Fornelos e Queijada a 

assistirem ao concerto da Orquestra de Vitorino das Donas, a ocorrer no próximo dia 
4 de Fevereiro (sábado), na Igreja Paroquial de Fornelos, pelas 21 horas. 

O Município de Ponte de Lima, agradece o inestimável apoio da Junta de 
Freguesia e Paróquia de Fornelos na organização do referido evento.  

 
Boa Semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão sobre o "Reino" e a sua lógica. Mostram 
que o projeto de Deus - o projeto do "Reino" - roda em sentido contrário à lógica do mundo... Nos 
esquemas de Deus - ao contrário dos esquemas do mundo - são os pobres, os humildes, os que 
aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses que são verdadeiramente 
felizes. O "Reino" é para eles. 

Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a auto-suficiência dos ricos e dos 
poderosos e convida o Povo de Deus a converter-se à pobreza. Os "pobres" são aqueles que se 
entregam nas mãos de Deus com humildade e confiança, que acolhem com amor as suas propostas 
e que são justos e solidários com os irmãos. 

Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua 
segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho e de auto-
suficiência; e convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que 
conduz à salvação e à vida plena. 

O Evangelho apresenta a magna carta do "Reino". Proclama "bem-aventurados" os pobres, os 
mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na 
lógica do "Reino"; e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta pela 
paz, a perseverança diante das perseguições: essas são as atitudes que correspondem ao 
compromisso pelo "Reino".                                                                                                                   In 

Iª Leitura: Is 58, 7 - 10;  

Salmo Responsorial:  (111) (112); 

IIª Leitura: 1Cor 2, 1 - 5; 

Evangelho: Mt 5, 13 - 16. 
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IV DOMINGO DO TEMPO COMUM 



 VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 22 de Janeiro do corrente ano, 
dia do Padroeiro São Vicente, foi 
batizada a menina Catarina de Lima 
Ramos, nascida a 18 de Outubro de 
2022, filha de Emanuel Couto Ramos e 
de Sandra Bernardete Lima Cerqueira. 

São padrinhos: Hugo Joel Lima 
Cerqueira e Letícia Couto Ramos. 

- Alegremo-nos com a vivência do dia 
do Padroeiro e com o Tríduo ao Sagrado 
Coração de Jesus. A Comunidade 
Paroquial esteve à altura de festejar São 
Vicente: a participação na eucaristia e a 
procissão eucarística foi muito bem 
participada. 

 

MENINO JESUS 
(Queijada) 

A Comissão de Festas do Menino 
Jesus, apresenta à Comunidade Paroquial 
as contas da Festa: 
Receita                                        944.00 € 
Peditório                                      944.00 € 
Despesas                                     397.43 € 
Serviço religioso                         100.00 € 
Entretenimento teatral                 200.00 € 
Lanche convívio                            97.43 € 
Saldo positivo de                        546.57 € 

Os Mordomos agradecem a oferta dos 
arranjos florais e o respetivo andor e a 
colaboração de todos. 

 

EM BUSCA DA PALAVRA 
 

Ex abundantia cordis loquitur os: a 
boca fala do que o coração está cheio, ou 
com uma tradução mais poética, a boca 
fala do que transborda o coração. 

Pode o coração ser critério de verdade 
nas relações pessoais e sociais? Olhado 
com desconfiança, como temperamental, 
irrascível e contrário à razão, é nele que 
se concentram os verdadeiros tesouros da 
existência humana e a sua autenticidade: 
não será difícil, numa comunicação 
coração a coração, distinguir o que 
transborda genuinamente de alguém do 

que é artifício, jogada de marketing ou de 
autopreservação. 

Em tempos de polémicas incessantes, 
que duram o suficiente para queimar tudo 
e passar à próxima vítima, a comunicação 
humana enfrenta o grande desafio da 
relevância: o que é percebido (ou 
artificialmente construído) como verdade 
toma, muitas vezes, o lugar dos factos, 
dos acontecimentos, das memórias e até 
dos afetos reais. Uma comunicação 
apenas aparentemente emocional, mas à 
qual falta coração, no sentido mais 
profundo do termo, porque contaminada 
pelo sensacionalismo e a 
superficialidade. 

A hipervelocidade mediática, em 
tempos de exposição constante, arrasou 
um fundamento central da existência: a 
incompletude. Comunicamos não só por 
querer partilhar, mas também para 
encontrar algo do que nos falta, para nos 
completarmos. Sem esta consciência, 
somos apenas vendedores de banha da 
cobra, por mais seguidores que 
tenhamos, seja onde for. 

Somos pessoas em busca da Palavra. 
Da que nos defina e explique, da que nos 
oferece sentido, da que cria relações 
autênticas, da que questiona e ajuda a 
recomeçar, mesmo que nada fique no 
lugar. 

Recordo, a este respeito, uma crónica 
intitulada “Como eu queria ter fé”, com 
que me cruzei recentemente. Talvez nos 
tenha acontecido, pessoalmente, ouvir 
esse desabafo de quem se encontra 
connosco. E, a este respeito, cito sempre 
o poeta e cardeal Tolentino Mendonça: 
“Crer não é satisfazer-se, não é ter as 
soluções nem ter encontrado as respostas. 
Crer é habitar o caminho, habitar a 
tensão, viver dentro da procura”. 

Voltamos à questão da incompletude. A 
fé é caminhar no chão comum de toda a 
humanidade: a dúvida. Perscrutando 
sempre, do que não se vê ao 
infinitamente maior do que nós, até 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
31 

17:00 - Ao Senhor (ação de graças) - m. c. Palmira Fernandes Pais. 

Sexta 
03 

17:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
04 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília 
Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família 
(pg); - Casimira Correia Gonçalves (2/12) - m. c. Filha e 
Genro (pg); - Vº Aniv. - Domingos Afonso Vieira - m. c. 
Esposa; - Augusto de Araújo Lopes Vieira - m. c. João de 
Araújo Lopes Vieira (pg); - Tereza de Jesus da Silva Oliveira 
(26/100) - m. c. Filhas (pg); - José Fernandes Cachada - m. 
c. Família; - Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira 
Antunes e Marido - m. c. Nora; - Maria Alves e Marido - m. 
c. filha Conceição; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c. 
Conceição Abreu Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. c. 
Conceição Abreu Araújo; - XXXº Dia - Isaura Ferreira de 
Sousa - m. c. Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg); 
- Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
05 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo V do Tempo Comum 
 

- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (7/10) - m. c. irmã 
Lurdes (pg);  
- Artur Fernandes Malheiro (26/30) - m. c. Família (pg);   
- Manuel António Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. 
filho José;  
- Emília Fernandes Leitão (aniv) - m. c. Família (pg);  
- Maria de Jesus Matos Miguel (19/24) - Rol (pg); 
- Iº Aniv. - Arminda de Araújo Oliveira e Lourenço Baptista 
Malheiro Vieira - m. c. filho Manuel Oliveira Vieira;  
- Manuel Fernandes Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e  
Amândio Lopes Oliveira - m. c. António Lopes de Oliveira;  
- VIIº Dia - Maria da Conceição Sousa Barros - m. c. 
Família; 
- Missas de Rol (6). 
 


