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Intenções
Nº 410 – 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2021

Quarta 19:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - filha Fernanda;
01
- Maria das Dores Rebolo Quintas - m. c. filha Diana.

DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM

XXIII Domingo do Tempo Comum

Dom
05

09:30 - Povo de Deus

Fornelos: Colabor e com as missões, compr ando almanaques, agendas e calendários.
Fornelos e Queijada: A J unta de Fr eguesia estar á encerr ada no hor ár io da
funcionária no período de 16 de agosto a 03 de setembro.
- Colheita de sangue e medula óssea, quarta-feira, dia 1 de Setembro, das 15 às 19
horas, na Escola António Feijó.
Boa semana!
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A liturgia do 22º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão sobre a "Lei". Deus quer
a realização e a vida plena para o homem e, nesse sentido, propõe-lhe a sua "Lei". A "Lei" de Deus
indica ao homem o caminho a seguir. Contudo, esse caminho não se esgota num mero cumprimento
de ritos ou de práticas vazias de significado, mas num processo de conversão que leve o homem a
comprometer-se cada vez mais com o amor a Deus e aos irmãos.
A primeira leitura garante-nos que as "leis" e preceitos de Deus são um caminho seguro para a
felicidade e para a vida em plenitude. Por isso, o autor dessa catequese recomenda insistentemente
ao seu Povo que acolha a Palavra de Deus e se deixe guiar por ela.
No Evangelho, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da "lei" um valor absoluto, esquecendo que a "lei" é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspetiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra
no cumprimento formal das "leis", mas num processo de conversão que leve o homem à comunhão
com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos.
A segunda leitura convida os crentes a escutarem e acolherem a Palavra de Deus; mas avisa que
essa Palavra escutada e acolhida no coração tem de tornar-se um compromisso de amor, de partilha,
de solidariedade com o mundo e com os homens.
In “Dehonianos”
Iª Leitura: Is 35, 4 - 7a;
Salmo Responsorial: 145 (146);
IIª Leitura: Tg 2, 1 - 5;
Evangelho: Mc 7, 31 - 37 .

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS

VIDA CRISTÃ
(Fornelos)
- No dia 22 de Agosto do corrente ano,
foram batizados os meninos Margarida
Lopes Leite e Manuel Lopes Leite, nascidos a 10 de Novembro de 2020, filhos
de Ricardo António Oliveira leite e de
Rita Manuela Cerqueira Lopes.
São padrinhos da Margarida: Magda
Sofia Mendes da Hora e Andreia Filipa
Brito Barbosa (testemunha).
São padrinhos do Manuel: Pedro Manuel Vieira Barbosa e Cátia Sofia Oliveira
Mendes.
- No dia 22 de Agosto de 2021, faleceu
a Senhora Francelina Barros de Oliveira,
esposa de David Barros de Oliveira, aos
58 anos.
O corpo chegou à Igreja paroquial, às
16:00 horas do dia 24. Aqui, pelas 17:00
horas, teve início a celebração exequial.
Foi a sepultar ao cemitério local de
Fornelos.
A missa de sétimo dia, realizou-se no
dia 26 de Agosto, às 19:30 horas.
As mais sentidas condolências.
VIDA CRISTÃ
(Queijada)
- No dia 20 de Agosto de 2021, faleceu
o Senhor João Manuel de Sousa Faria,
marido de Rosa Maria Vilas Boas Faria,
aos 52 anos.
O corpo chegou à Igreja paroquial, às
14:15 horas do dia 24. Aqui, pelas 15:30
horas, teve início a celebração exequial.
Foi a sepultar ao cemitério local de
Queijada.
A missa de sétimo dia, realizou-se no
dia 26 de Agosto, às 18:30 horas.
As mais sentidas condolências.
- No dia 22 de Agosto de 2021, foi batizada a menina Lara Beatriz Guerez Vieira, nascida a 10 de Agosto de 2020, filha
de Vítor Manuel de Lima Vieira e de
Diana Manuela Guerez Fernandes.
São padrinhos: João Alberto Brandão

Fernandes e Mafalda Sofia da Silva Laranjo.
OS MEUS FRACASSOS
SÃO UM TESOURO
O mundo e a felicidade conquistam-se
a pouco e pouco, por entre muitos erros e
derrotas. A vida é um caminho bastante
íngreme e escorregadio, no qual se cai
muitas vezes. Temos de ir devagar, de
cair e, sem desanimar, de não desistir.
Erra quem luta, quem tenta, quem busca sempre mais. Erra quem não faz nada,
quem não assume os seus erros, quem
aponta a sua culpa aos outros, quem tenta
justificar-se…
Todos erramos, pelo que é uma estupidez alguém julgar que é o único a cometer um determinado erro. E quando não
for possível prevenir, vale sempre mais
remediar do que qualquer outra coisa.
As intenções não costumam estar erradas, são os meios que escolhemos para as
concretizar que são muitas vezes desastrosos. Mas evoluímos de cada vez que
corrigimos e ultrapassamos um pormenor
de um falhanço.
Não condenes os erros dos outros,
aprende com eles.
Não tropeces sete vezes na mesma pedra, afasta-a do caminho ou dá um passo
ao lado antes de te cruzares com ela. É
claro que é quase impossível não cometer
várias vezes o mesmo erro, mas também
é pouco inteligente andar sempre a fugir
e como que a descobrir novos erros para
cometer.
A verdade está dentro dos erros. Importa pensá-los. Buscar compreender a raiz
do fracasso e, com humildade, comprometer-se com um propósito, pequeno e
possível, a fim de que, da próxima vez,
fiquemos mais perto da verdade.
Nunca pagues com a tua saúde o sucesso em qualquer outro campo. Esse é um
erro tremendo...
José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia”
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Intenções

Terça
31

19:30 - XXXº Dia - Glória Fernandes Pais - m. c. Associação do Sagrado
Coração de Jesus (pg) (29); - XXXº Dia - Deolinda de Fátima Alves
Malafaia (1/5) - Rol (pg).

Sexta
04

18:30 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração; - José Lopes de
Brito (aniv.) e Laura Gonçalves de Brito - m. c. filha Deolinda (1).

Sábado
04

Dom.
05

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Casimira
Correia Gonçalves (9/12) - m. c. Filha e Genro (pg); - Domingos
Afonso Vieira (13/20) - m. c. Esposa (pg); - Adelino Rabeca de Sousa
e Maria Fernandes Mendes (9/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa
(pg); - Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição; - Maria Angelina
18:00 Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. c. Nora; - Santíssimo
Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santo Amaro e todos
os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m.
c. Conceição Abreu Araújo; - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - João Fernandes e Laura Martins Fernandes - m. c. António Lopes
de Oliveira; - António Ferreira de Sousa, Maria da Conceição Ferreira
de Sousa e Rosa de Jesus Ferreira de Sousa (pg) - José Fernandes Cachada - m. c. Família; - António dos Reis de Brito (aniv. fal) - m. c.
Família (pg); - Missas de Rol (4).
XXIII Domingo do Tempo Comum
08:15 - Igreja Paroquial: - IIº Aniv. - José Dias do Rego - m. c. Mãe; - João
Correia e Laurinda Martins Fernandes (16/50) - m. c. Filhos (pg); Vítor Vieira Lopes e Pais - m. c. Madalena da Gaiva (pg); - Manuel
António Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. José Vieira; - Almas
do Purgatório (7/9) - m. c. Maria Leitão Pais (pg); - Lourenço Baptista
Malheiro Vieira e José Lopes Crasto - m. c. filho Manuel Vieira; - Glória Fernandes Pais (1/12) - Rol (pg); - Júlia de Lima Brito - m. c. filha
Fátima; - João Daniel Lopes Eusébio - m. c. Família (pg); - Maria Fer14:30 nandes Lopes (9/10) - m. c. Marido e filho Jorge; - Missas de Rol (11).
- Capela de Santo Amaro: - António Fernandes Cachada (9/20) - m.
c. Família (pg); - Rosa de Matos Carneiro de Sá, Júlio de Sá Pais e
Manuel Carneiro de Sá Pais; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos Anjos; - José de Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos; - Amadeu Pereira Rodrigues, João
Pereira Rodrigues e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina
Leitão Fernandes; - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos
(pg); - Amândio Sousa Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo; - João
Pires Vaz, Esposa, Filhos e Ledobina Gonçalves; - Adozinda Sá Leitão
(aniv.) (pg) - João Cerqueira Sousa (aniv.) (pg).

