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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quar. 

23 

 
19:00 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
27 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXVI Domingo do Tempo Comum 
 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa; 
- José Pereira da Silva - m. c. Netos; 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. 
Esposa; 
- Manuel Gomes Vieira (aniv.) - m. c. Esposa (pg); 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (44/57) - m. c. 
Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (14/104) - Rol (pg); 
- Inácio da Silva Pereira (59/60) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (26/75) - Rol (pg); 
- Serafim Marques Vilas Boas (73/75) - Rol (pg). 

- 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 25º Domingo do Tempo Comum convida-nos a descobrir um Deus cujos 
caminhos e cujos pensamentos estão acima dos caminhos e dos pensamentos dos homens, 
quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas 
do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. 

A primeira leitura pede aos crentes que voltem para Deus. "Voltar para Deus" é um mo-
vimento que exige uma transformação radical do homem, de forma a que os seus pensa-
mentos e ações reflitam a lógica, as perspetivas e os valores de Deus. 

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem considerar a 
antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos anteriormente assumi-
dos. A Deus interessa apenas a forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos uma trans-
formação da nossa mentalidade, de forma a que a nossa relação com Deus não seja marca-
da pelo interesse, mas pelo amor e pela gratuidade. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de um cristão (Paulo) que abraçou, de forma 
exemplar, a lógica de Deus. Renunciou aos interesses pessoais e aos esquemas de egoís-
mo e de comodismo, e colocou no centro da sua existência Cristo, os seus valores, o seu 
projeto.                                                                                                                                         In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Ez 18, 25 -  28; 

Salmo Responsorial: 24 (25); 

IIª Leitura: Filip. 2,  1 - 11; 

Evangelho: Mt 21, 28 - 32. 

ÁGUA VIVA  
Nº 369 – 20 a 26 de Setembro de 2020 

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM 



A ESCOLA...  
 

O religioso português Tarcízio Morais, 
responsável mundial pelas escolas dos 
Salesianos, defendeu que a pandemia 
obriga a novas respostas, no campo da 
educação, promovendo tanto o digital 
como o encontro físico. 

“Há outras metodologias, outras didáti-
cas, à distância e em presença, que po-
dem ganhar com este novo mundo do 
digital, da tecnologia. Mas a escola não é 
só tecnologia, não é só digital, é também 
encontro e espaço social, espaço de cres-
cimento”, indica o sacerdote, convidado 
da entrevista conjunta Renascença/
Ecclesia, publicada e emitida semanal-
mente à sexta-feira. 

Numa semana marcada, em Portugal, 
pela reabertura das escolas públicas, o 
coordenador do Departamento de Escolas 
e de Formação Profissional do Dicastério 
para a Pastoral Juvenil Salesiana destaca 
a “capacidade da ação educativa como 
transformadora da realidade do jovem e 
das sociedades”, como indica o Papa 
Francisco. 

“O digital ajuda, a tecnologia ajuda, e 
temos de aprender a intervir com estes 
meios, no espaço da escola, para a me-
lhorar e para a tornar mais atual, sem 
nunca esquecer este lado humano”, ob-
serva. 

Esta relação é apresentada pelo especia-
lista como “uma das emergências educa-
tivas” do momento, realçando que “a 
escola já estava em crise”. 

Num momento de crise e adaptações, o 
religioso destaca que a escola oferece um 
“horizonte de sentido”. 

O padre realça que, no tempo de confi-
namento, as famílias “também percebe-
ram quão difícil é a escola e fazer esco-
la”. 

Os jovens pedem-nos para estarmos 
presentes com eles, pedem-nos que os 
acompanhemos, que habitemos a com-
plexidade da sua vida, tornando-a cada 

vez mais humana”. 
Os Salesianos estão presentes, com as 

suas instituições, em 134 países, procu-
rando oferecer uma “oportunidade de 
vencer as desigualdades, de vencer a ca-
rência educativa”. 

A congregação procurou “novas formas 
de empatia e de relação”, num momento 
em que muitas escolas tiveram de fechar. 

“Uma das coisas que esta doença nos 
mostrou é a nossa fragilidade, as nossas 
debilidades e quão necessária é a relação, 
o estarmos juntos, o sermos acompanha-
dos uns pelos outros”, assinala o padre 
Tarcízio Morais. 

O responsável admite que, com o ensi-
no à distância e o recurso às plataformas 
digitais, “a desigualdade cresceu”, pelo 
que é necessária “uma resposta ainda 
mais solidária e mais capaz de chegar 
àqueles que perderam tempo, espaço e 
oportunidade”. 

“O aumento da pobreza em geral, o 
aumento das desigualdades e do mal-
estar social implica uma resposta por 
parte da Igreja”, acrescenta. 

Quanto à suspensão das celebrações 
comunitárias, na Igreja Católica, o religi-
oso português destaca que, neste momen-
to, se “descobriu como é importante este 
diálogo, com os media e toda a sua dinâ-
mica, sem perder o “essencial” da fé e da 
sua celebração, em comunidade. 

“Essa intimidade de encontro que se faz 
pão partilhado é, de facto, algo que nos 
alimenta e que nos dá força, que nos en-
tusiasma no nosso viver, e que não pode-
mos perder como experiência de comuni-
dade e como experiência de fé”, conclui. 

Ângela Roque (Renascença) e  
Octávio Carmo (Ecclesia). 

 

 
PENSAMENTO 

 
“Há uma prova para verificar se a tua 

missão na terra está concluída. Se estás 
vivo, isso significa que ainda não está 
terminada”.                                      R. Bach 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
22 

18:30 - Maria Pais de Brito (aniv. fal) - m. c. Família. 
 

 
 
 
 
 
 

Sáb. 
26 

 
 
 
 
 
 

18:00 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg); 
- Júlio Nogueira Pinto de Sousa (aniv.) e Lucinda Barros 
Martins - m. c. filha Emília; 
- Álvaro da Cunha Araújo - m. c. Esposa e Filhos; 
- São Francisco de Assis e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo;  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;  
- Domingos Afonso Vieira (18/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Laurinda Cerqueira Araújo (8/44) - m. c. filha Rosa e 
Neto (pg); 
- Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

15:00 

XXVI Domingo do Tempo Comum 
 

- Custódia de Jesus Lopes Gonçalves (45/60) - m. c. So-
brinhos (pg); 
- Cândida Pereira e Rosa Pereira de Sá - m. c. Lucinda Pe-
reira de Sá; 
- António de Oliveira - m. c. nora Gracinda (pg); 
- Carlos Costa - m. c. filha Paulina (pg); 
- Emília Oliveira Lopes (aniv.) e Manuel Pereira Dias - m. 
c. Família (18); 
- José Lopes de Oliveira e João Baptista da Cunha - m. c. 
Casimira Oliveira (pg) (20); 
- Santa Luzia - Promessa de Laurinda Martins Fernandes; 
- Missas de Rol (14).  
 
- Nossa Senhora dos Caminhos. 
 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/responsavel-mundial-pelas-escolas-dos-salesianos-sublinha-necessidade-de-novas-respostas-perante-a-pandemia/

