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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quar. 

30 

 
19:00 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia. 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
04 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 

- Fornelos: Vacinação anti-rábica de todos os cães e identificação eletró-
nica para 2020:  

Outido - 08 de Outubro, às 15:30 horas; 
Junta de Freguesia - 08 de Outubro, às 16:30 horas 
- Queijada: Vacinação anti-rábica de todos os cães e identificação eletrónica 
para 2020:  
Junta de Freguesia - 08 de Outubro, às 14:30 horas.  
- Estão a decorrer as inscrições para o primeiro ano de catequese, até ao dia 30. 

                        Boa  semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum deixa claro que Deus chama todos os homens e 

mulheres a empenhar-se na construção desse mundo novo de justiça e de paz que Deus sonhou e 
que quer propor a todos os homens. Diante da proposta de Deus, nós podemos assumir duas atitu-
des: ou dizer "sim" a Deus e colaborar com Ele, ou escolher caminhos de egoísmo, de comodismo, 
de isolamento e demitirmo-nos do compromisso que Deus nos pede. A Palavra de Deus exorta-nos a 
um compromisso sério e coerente com Deus - um compromisso que signifique um empenho real e 
exigente na construção de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz. 

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilónia a compromete-
rem-se de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, sem evasivas, sem subterfúgios. Cada 
crente deve tomar consciência das consequências do seu compromisso com Deus e viver, com coe-
rência, as implicações práticas da sua adesão a Jahwéh e à Aliança. 

O Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus... O "sim" que Deus nos 
pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas; mas é um compro-
misso firme, coerente, sério e exigente com o Reino, com os seus valores, com o seguimento de 
Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele que "dá boa impressão", que finge respeitar as regras 
e que tem um comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais; mas é aquele 
que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. 

A segunda leitura apresenta aos cristãos de Filipos (e aos cristãos de todos os tempos e lugares) o 
exemplo de Cristo: apesar de ser Filho de Deus, Cristo não afirmou com arrogância e orgulho a sua 
condição divina, mas assumiu a realidade da fragilidade humana, fazendo-se servidor dos homens 
para nos ensinar a suprema lição do amor, do serviço, da entrega total da vida por amor. Os cristãos 
são chamados por Deus a seguir Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total ao Pai e aos seus 
projetos.                                                                                                                                         In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 5, 1 -  7; 

Salmo Responsorial: 79 (80); 

IIª Leitura: Filip. 4,  6 - 9; 

Evangelho: Mt 21, 33 - 43. 

ÁGUA VIVA  
Nº 370 – 27 de Setembro a 03 de Outubro de 2020 

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



JUNTOS PELOS SERGINHO 
 

Este menino nascido em Palmeira de 
Faro - Esposende, saudável, inteligente e 
muito feliz e mostrou ser um talento na 
música, mais propriamente tocando con-
certina encantando quem o ouvia, teve a 
triste infelicidade de no dia 06/06/2019, 
ser brutalmente atropelado junto à casa 
dos avós, tinha apenas 11 anos.  

A Vida da família parou nesse dia, o 
Sérgio ficou em sério risco de vida, sen-
do a família preparada pelos médicos, 
para o pior.  

Foram momentos de horror mas o SER-
GINHO quis viver e milagrosamente está 
connosco e todos os dias nos dá lições de 
vida e de superação.  

Contudo foi lhe atribuída uma incapaci-
dade física de 95%, o que faz depender a 
100% dos cuidados da mãe, que deixou 
de trabalhar desde o acidente e se dedica 
24h por dia ao filho.  

Como ainda não receberam qualquer 
ajuda das seguradoras e é apenas o pai 
Sérgio a trabalhar e as despesas com o 
menino são incomportáveis para tão par-
cos recursos.  

Neste sentido um grupo de amigos e 
familiares decidiu criar um Grupo com a 
intenção de urgentemente os ajudar.  

Agora e contra a sua vontade são eles a 
precisarem de quem lhes dê a mão e cus-
ta-lhes muito aceitar esta condição, mas 
O AMOR PELO MENINO FALA 
MAIS ALTO e aceitaram ajuda.  

Dê a sua ajuda: NIB PT 50 0007 0000 
0050 0021 2272 3  

Nota: Se pretenderem podem fazer  
os seus donativos junto de Agostinho 
Silva em Gemieira, Ponte de Lima, este 
que os faz chegar ao destino.  

Em nome do Serginho e família, muito 
obrigado.  

Podem seguir no Facebook: “Juntos 
pelo Serginho” 

 

 
 

D. ANACLETO 
 

A Diocese de Viana do Castelo viveu o 
“último adeus” a D. Anacleto Oliveira, 
bispo que faleceu na última sexta-feira, 
evocando um “apaixonado pela Palavra” 
que foi capaz de ser “tudo para todos”. 

“Quis ser missão numa proximidade 
muito concreta com todos”, referiu, na 
homilia da Missa exequial, D. Jorge Orti-
ga, que presidiu à celebração. 

O arcebispo de Braga e responsável 
pela província eclesiástica em que se 
insere a diocese do Alto Minho, recordou 
o lema episcopal escolhido por D. Ana-
cleto Oliveira, ‘Escravo de todos’. 

“Este lema pode ser para nós, que co-
nhecemos D. Anacleto, e particularmente 
para todos os cristãos da diocese de Via-
na do Castelo, um testamento. A dureza 
da sua morte, inesperada e dolorosa, obri-
ga-nos agora a retomar a missão onde ele 
a deixou. Deu-se por completo, mas há 
ainda muito por fazer na Igreja e no mun-
do”, indicou D. Jorge Ortiga. 

O arcebispo primaz desafiou as comu-
nidades católicas a “oferecer ao mundo a 
pureza do Evangelho”, como fez o faleci-
do bispo. 

“O mundo precisa da Palavra de Deus 
na sua forma mais pura. A perspicácia 
intelectual e a profundidade dos conheci-
mentos bíblicos de D. Anacleto recla-
mam da Igreja, de modo a continuar a 
concretizar o seu legado, um compromis-
so sério com a Sagrada Escritura”, real-
çou. 

D. Anacleto, na sua pregação, compra-
zia-se em apresentar Deus como Pai. Os 
seus conhecimentos bíblicos encontra-
vam nuances que nos permitiam vislum-
brar o autêntico rosto de Deus, em con-
traponto com tantas outras imagens de-
turpadas e veiculadas pela História”... 

 
 

OC 
 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
29 

18:00 - Teresa Rodrigues Vieira (aniv.) e António Dias Correia - m. c. Gra-
cinda Rodrigues Dias (28). 

Quinta 
01 

18:00 - José Rodrigues do Rego (aniv.) - m. c. Sobrinhos (28/09). 
 

Sexta 
02 

18:00 - Associados do Sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 
 

Sáb. 
03 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga Lo-
pes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Casimi-
ra Correia Gonçalves (9/10) - m. c. Filha e Genro (pg); - Augusto 
Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - Lucinda de Barros Martins (aniv.) e 
Júlio Nogueira Pinto de Sousa - m. c. filha Emília; - Santo Amaro e 
todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo;  - Almas do Purga-
tório - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. c. 
Conceição Abreu Araújo; - Maria Alves e Marido - m. c. filha Concei-
ção; - Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. 
c. Nora; - Maria de Oliveira Fernandes Amândio Fernandes do Rego - 
m. c. Filhos; - António Cerqueira - m. c. Filha (pg); - Gaspar Pereira 
Dias - m. c. Família; - Domingos Afonso Vieira (19/20) - m. c. Espo-
sa (pg); - Laurinda Cerqueira Araújo (9/44) - m. c. filha Rosa e Neto 
(pg); - Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
04 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
 

Igreja Paroquial: 
- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (46/60) - m. c. Sobrinhos (pg); - 
IIIº Aniv. - Maria Cândida Azevedo; - Artur Fernandes Correia - m. 
c. Esposa e neta Ana Carolina; - Manuel António Vieira - m. c. José 
Vieira; - Manuel Baptista dos Reis e Laurinda Baptista de Freitas - m. 
c. filha Gracinda; - Emília Lopes Gonçalves e irmão Artur (aniv.) - m. 
c. Filhos (pg); - IIº Aniv. - Júlio de Sousa Lopes - m. c. Família (pg); - 
Missas de Rol (14).  
Igreja de Santo Amaro:  
- Rosa de Matos Carneiro de Sá, Manuel Carneiro de Sá Pais e Júlio 
Sá Pais - m. c. Família;  - Amadeu Pereira Rodrigues, Maria da Con-
ceição Rodrigues e João Pereira - m. c. Maria Albertina; - Alzira Perei-
ra Dias (3/3) - m. c. Filha (pg); - António Fernandes e Delfina Pais 
Afonso - m. c. neta Crisanta (pg); - Joaquim de Sá Pais - m. c. filho 
Júlio (pg); - Júlio de Sá Pais - m. c. afilhado Júlio (pg); - Gracinda Sá 
Pais; - António Fernandes Cachada (3/20) - m. c. Família (pg); - San-
to Amaro - Promessa de Laurinda Fernandes Martins. 
 


