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Nº 375 – 08 a 14 de Novembro de 2020

Intenções

XXXII DOMINGO TEMPO COMUM

XXXIII Domingo do Tempo Comum

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa;
- José dos Santos Lima (14/15) (pg);
- António Vicente Vieira e Esposa (pg);
Dom 09:30 - Santa Bárbara (pg);
15
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira (50/57) - m. c. Família;
- Domingos Cerqueira Ribeiro (20/104) - Rol (pg);
- José Araújo Vieira (30/75) - Rol (pg).

Catequese:
Fornelos: No fim de semana de 13, 14 e 15 de Novembr o, iniciamos a catequese. Não há reunião geral. Cada grupo dirige-se ao catequista.
Neste fim de semana, os ofertórios revertem para a Diocese. Tenhamos sentido de
Igreja e compromisso diocesano.

Boa semana!
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A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar
pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado para o acolher.
Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá de novo para concluir a história humana e para inaugurar a realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver aderido a Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e permanecerá com Ele para
sempre.
O Evangelho lembra-nos que "estar preparado" para acolher o Senhor que vem significa viver dia
a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com os valores do Reino. Com o
exemplo das cinco jovens "insensatas" que não levaram azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas enquanto esperavam a chegada do noivo, avisa-nos que só os valores do Evangelho nos
asseguram a participação no banquete do Reino.
A primeira leitura apresenta-nos a "sabedoria", dom gratuito e incondicional de Deus para o homem. É um caso paradigmático da forma como Deus se preocupa com a felicidade do homem e põe
à disposição dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. Ao homem resta estar atento,
vigilante e disponível para acolher, em cada instante, a vida e a salvação que Deus lhe oferece.
In “Dehonianos”

Iª Leitura: Prov 31, 10 - 13.19 - 20. 30 - 31;
Salmo Responsorial: 127 (128);
IIª Leitura: 1 Tes. 5, 1 - 6;
Evangelho: Mt 25, 14 - 30.

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS
MORDOMOS DA CRUZ

O Quinto e o Sexto ano, terão catequese ao Sábado, pelas 16:30 horas, com a
Caros amigos e paroquianos de Forne- catequista Soraia Baptista.
los como nós:
Com a catequista Rosa Faria, ao SábaOs Mordomos da Cruz do ano de 2020, do, às 16:30 horas, terão catequese o Oiapresentam as despesas que tiveram, tavo e Décimo ano.
mesmo não havendo compasso pascal:
- Reparação da cruz, pois estava bastante
CATEQUESE
danificada: 950.00 Euros;
(Fornelos)
- Ornamentação/embelezamento da cruz: No próximo fim de semana daremos
70.00 Euros;
início ao novo ano de catequese. Os gruE por último, as lembranças que, apesar pos serão acolhidos pelos respetivos catede não ter havido Compasso pascal, os quistas. Neste dia de acolhimento, cada
Mordomos decidiram entregar a lembran- catequista apresentará as normas de seguça a cada família para não deixar o espíri- rança.
to da Páscoa em vão, tendo a despesa de: Apareçam sem medo, com a respetiva
534.00 Euros.
máscara.
Os Mordomos da Cruz agradecem a - Primeiro Ano: Catequese às 18:00 horas
generosidade de todos os paroquianos de Sexta-feira, na sala “Dar bons consedesta Freguesia. A todos, o nosso muito lhos”, pelas catequistas Mariana Lopes e
obrigado.
Mafalda Lopes;
Manuel, Tiago, Cristóvão e Carlos - Segundo Ano: Catequese às 09:15 horas
N. B. Lembramos e pedimos que cola- de Domingo, na sala “Dar de comer”,
borem connosco, a partir deste fim de pela catequista Lurdes Gomes;
semana, para a iluminação da Igreja do - Terceiro Ano: Catequese às 09:15 horas
próximo Natal.
de Domingo, na sala “Dar bons conselhos”, pela catequista Graça Correia;
CATEQUESE
- Quarto Ano: Catequese às 17:00 horas
Normas de segurança
de Sábado, no Salão do Centro Paroquial,
(Queijada)
- Os catequizandos devem estar antes da pela catequista Vanda Rita Martins;
hora para a entrada na sala ser feita de - Quinto Ano: Catequese às 16:45 horas
de Sábado, na sala “Dar Bons conseuma só vez;
lhos”, pela catequista Estela Pereira;
- Higienização das mãos;
- Sexto Ano: Catequese às 09:15 horas de
- Uso obrigatório de máscara;
- Cada catequizando ocupará sempre a Domingo, no Salão do Centro Paroquial,
cadeira marcada no primeiro dia de cate- pela catequista Elisabete Matos;
- Sétimo e Oitavo Ano: Catequese às
quese;
- A catequese terminará dentro da hora 09:15 horas de Domingo, na sala do Cenestabelecida , com a higienização das tro de Dia, pelo catequista Manuel Joamãos. Os pais devem estar presentes , ao quim Matos;
terminar a catequese, para que os catequi- - Nono Ano: Catequese às 09:15 horas de
Domingo, na sala “Dar de beber”, pela
zandos não fiquem em ajuntamento;
catequista Carmelina Fernandes;
- Não usaremos catecismos.
- Décimo Ano: Catequese às 09:15 horas
Dias, horas e catequistas:
O Primeiro Ano de catequese terão de Domingo, na sala “Corrigir os que
como catequistas a Raquel Correia e a erram”, pelas catequistas Ana Rita PiDiana Correia, ao Sábado, às 17:00 ho- nheiro e Cristiana Vieira.
ras;
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Terça 17:00 - Manuel Alves, Esposa e Filhos - m. c. filho José Alves
10
(pg).
Quinta 17:00 - Maria do Céu Brito Lima, Manuel Fernandes Pais, Emí12
lia Fernandes Leitão e João Leitão Pais - m. c. Júlio Leitão
Pais.
Sexta 17:00 - Artur Fernandes Correia - m. c. Família (12).

Sáb.
14

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel de Araújo Soares Barbosa m. c. Família (pg);
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição;
- Manuel Barbosa de Araújo e Esposa - m. c. Nora
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;
- João Leitão Pais (2/3) - m. c. filha Maria José Pais;
18:00 - Joaquim de Matos Fernandes Bouça - m. c. Esposa (pg);
- Alberto Rodrigues de Barros e Esposa - m. c. filha Graça;
- Domingos Afonso Vieira (4/20) - m. c. Esposa (pg);
- Laurinda Cerqueira Araújo (15/44) - m. c. filha Rosa e
Neto (pg);
- João Pais Fernandes e Glória Cerqueira Lopes - m. c.
filha Madalena (pg);
- IVº Aniv. - João Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg);
- Missas de Rol (3).
XXXIII Domingo do Tempo Comum

Dom. 08:15 - Povo de Deus.
15

