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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXIV Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emília Lopes Gonçalves (18/30) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (47/104) - Rol (pg); 
- José Maria Lobato Correia (8/100) - m. c. Família (pg); 
- José Araújo Vieira (57/75) - Rol (pg); 
- Maria do Carmo Correia Malafaia - m. c. Marido (pg); 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento - m. c. Fábrica da Igreja; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa; 
- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Madalena Oliveira; 
- Alcinda da Conceição Coelho Peteira e Marido (pg); 
- Santa Luzia (pg); 
- Pais, Irmãos e Sobrinhos de Joaquina de Lima; 
- Pais, Irmão e Sogros de António Vieira (5); 
- Pais, Irmãos e Familiares de Custódia Castela; 
- Joaquim Fernandes Lopes e Esposa - m. c. filho José (pg). 
 
 
 
 

Fornelos: Colabore com as missões, comprando almanaques, agen-
das e calendários.  

 
 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
A liturgia do 23º Domingo do Tempo Comum fala-nos de um Deus comprometido com a vida e a 

felicidade do homem, continuamente apostado em renovar, em transformar, em recriar o homem, 
de modo a fazê-lo atingir a vida plena do Homem Novo. 

Na primeira leitura, um profeta da época do exílio na Babilónia garante aos exilados, afogados na 
dor e no desespero, que Jahwéh está prestes a vir ao encontro do seu Povo para o libertar e para o 
conduzir à sua terra. Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam 
a ouvir, dos coxos que saltarão como veados e dos mudos a cantar com alegria, o profeta representa 
essa vida nova, excessiva, abundante, transformadora, que Deus vai oferecer a Judá. 

No Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato que o Pai Lhe confiou, abre os ouvidos e solta a 
língua de um surdo-mudo... No gesto de Jesus, revela-se esse Deus que não Se conforma quando o 
homem se fecha no egoísmo e na auto-suficiência, rejeitando o amor, a partilha, a comunhão. O 
encontro com Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer laços familiares com 
Deus e com todos os irmãos, sem exceção. 

A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e se comprometeram a 
segui-l'O no caminho do amor, da partilha, da doação. Convida-os a não discriminar ou marginali-
zar qualquer irmão e a acolher com especial bondade os pequenos e os pobres.               In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 50, 5 - 9a; 

Salmo Responsorial: 114 (116); 

IIª Leitura: Tg  2, 14 - 18; 

Evangelho: Mc 8, 27 - 35 . 

ÁGUA VIVA  
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DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 28 de Agosto do corrente ano, 
foi batizado o menino Gabriel Filipe Pe-
reira dos Reis Gomes, nascidos a 25 de 
Agosto de 2020, filho de Luís Filipe da 
Cruz dos Reis Gomes e de Sónia Pereira 
dos Reis Gomes. 

São padrinhos: Rui Manuel da Cruz 
Gomes e Sandra Pereira dos Reis 

- Neste mesmo dia 28 de Agosto, cele-
braram o matrimónio, os jovens: Rui 
Manuel Araújo de Castro e Raquel Ma-
risa Vieira Fernandes. Desejamos as 
maiores felicidades. 

 
AGRADECIMENTO 

 
Os familiares de Francelina Barros de 

Oliveira agradecem a solidariedade e as 
orações pelo ente querido. Com isto agra-
decem as ofertas no valor de 805 Euros 
para sufrágios. 

 
VIDA CRISTÃ 

(Queijada) 
- No dia 28 de Agosto do corrente ano, 

faleceu o Senhor Carlos Neiva Monteiro, 
marido de Maria Inês Queirós Pinto 
Monteiro, aos 60 anos. 

O corpo foi acolhido na Igreja paroqui-
al, pelas 13:30 horas, do dia 29 de Agos-
to. Pelas 14:30 horas, teve início a cele-
bração exequial. Foi a sepultar ao cemité-
rio local de Queijada. 

As mais sentidas condolências. 
 

AGRADECIMENTO 
 

Os familiares de João Manuel de Sousa 
Faria agradecem a solidariedade e as ora-
ções pelo ente querido. Com isto agrade-
cem as ofertas no valor de 700 Euros 
para sufrágios: 400 euros para celebra-
ções na Paróquia e 300 euros para um 
trintário. 

É TEMPO  
DE SEGUIR EM FRENTE 

 
Por melhores ou piores que sejam os 

tempos, queiramos ou não, nunca perma-
necemos. A vida é uma longa viagem 
onde não há paragens. Há paisagens que 
duram, mas nunca ficamos no mesmo 
lugar por mais do que um passo. 

Como cada um de  nós faz o seu cami-
nho, importa que tenhamos algumas idei-
as claras sobre aquilo que devemos con-
siderar a cada momento. Afinal, a deci-
são de manter o rumo ou de o mudar é 
algo a que respondemos todos os dias. 
Ainda que alguns julguem que, por man-
terem tudo na mesma, isso lhes retira a 
responsabilidade. 

Devemos escutar os outros, os que nos 
criticam, ainda que de formas que pode-
mos considerar pouco macias e mal-
intencionadas. Faz sentido tentar compre-
ender se na raiz do que dizem há uma 
semente nossa. Algo que tenhamos feito 
e que… foi errado. 

Há pessoas que, com as suas palavras, 
querem apenas destruir-nos. Mas também 
há quem já tenha esgotado as suas subti-
lezas e os argumentos macios alertando-
nos para algo que nos é prejudicial… 

É estranho ter de admitir que há pesso-
as que conhecem partes de nós melhor do 
que nós mesmos. 

Na hora de refletir sobre os melhores 
projetos para os dias que esperam por 
nós, é bom meditar se há, ou não, críticas 
a que devemos dar a devida importância 
e, talvez, aperfeiçoarmo-nos. 

Que nunca o egoísmo, o orgulho ou a 
vaidade nos ceguem. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

 
SENHORA DOS CAMINHOS 

 
A festa de nossa Senhora dos Cami-

nhos, no largo da Torre foi adiada para o 
dia 3 de Outubro, em virtude de, no dia 
26 de setembro haver ato eleitoral. 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 
Terça 

07 
19:30 - Martinho Mestraço (aniv. fal) - m. c. Família. 

Sexta 
10 

18:30 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (7/12) - m. c. 
filho José Alves Dantas (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. 
Família (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (14/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (10/20) - 
m. c. filho José Mendes de Sousa (pg);  
- Santo Onofre  - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Nossa Senhora da Peneda e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo;  
- Casimiro de Melo Dias e Rosa Alves Dantas - m. c. sobrinha 
Gracinda Matos;  
- Agostinho Pereira de Matos (aniv. fal) - m. c. genro Carlos 
Barros (pg);  
- Manuel António Carneiro da Silva - m. c. Carlos Barros (pg);  
- Maria Constança Pinto Dantas (1/41) - Rol (pg); 
- Maria de Jesus Matos Miguel (1/2) - m. c. Gil Viana (pg);  
- Rosa Pereira de Sá (aniv. fal) - m. c. Marido;  
- António Pais Matos (aniv.) - m. c. Rosa Baptista Pais Matos;  
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg);  
- Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 

Dom.  
12 

 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 

XXIV Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 


