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Nº 412 – 12 a 18 de Setembro de 2021

Intenções

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
Quar.

19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda.

15
XXV Domingo do Tempo Comum

Dom
19

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa;
- Emília Lopes Gonçalves (19/30) - Rol (pg);
- Domingos Cerqueira Ribeiro (48/104) - Rol (pg);
- José Maria Lobato Correia (9/100) - m. c. Família (pg);
09:30 - José Araújo Vieira (58/75) - Rol (pg);
- José dos Santos Lima (1/14) - m. c. Família (pg);
- XXXº Dia. - João Manuel de Sousa Faria (1/40) - Rol (pg);
- António da Silva Matos e Rosa Pinto de Oliveira - m. c. José
de Lima Fernandes Lopes (pg).

Fornelos: Colabor e com as missões, compr ando almanaques, agendas e
calendários.
Boa semana!
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A liturgia do 24º Domingo do Tempo Comum diz-nos que o caminho da realização plena do
homem passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos. Ao contrário do que o mundo pensa, esse caminho não conduz ao fracasso, mas à vida verdadeira, à realização plena do homem.
A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por Deus a testemunhar a Palavra
da salvação e que, para cumprir essa missão, enfrenta a perseguição, a tortura, a morte. Contudo, o
profeta está consciente de que a sua vida não foi um fracasso: quem confia no Senhor e procura
viver na fidelidade ao seu projeto, triunfará sobre a perseguição e a morte. Os primeiros cristãos
viram neste "servo de Jahwéh" a figura de Jesus.
No Evangelho, Jesus é apresentado como o Messias libertador, enviado ao mundo pelo Pai para
oferecer aos homens o caminho da salvação e da vida plena. Cumprindo o plano do Pai, Jesus mostra aos discípulos que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas
pelo amor e pelo dom da vida (até à morte, se for necessário). Jesus vai percorrer esse caminho; e
quem quiser ser seu discípulo, tem de aceitar percorrer um caminho semelhante.
A segunda leitura lembra aos crentes que o seguimento de Jesus não se concretiza com belas
palavras ou com teorias muito bem elaboradas, mas com gestos concretos de amor, de partilha, de
serviço, de solidariedade para com os irmãos.
In “Dehonianos”
Iª Leitura: Sab 2, 12. 17 - 20;
Salmo Responsorial: 53 (54);
IIª Leitura: Tg 3, 16 - 4,3;
Evangelho: Mc 9, 30 - 37.
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VIDA CRISTÃ
(Fornelos)
- No dia 5 de Setembro do corrente ano,
foi batizada a menina Inês Reis Lopes,
nascida a 30 de Outubro de 2020, filha de
Pedro Manuel Cerqueira Lopes e de Marlene dos Prazeres Reis Lima.
São padrinhos: Carlos Manuel Lima
Pires e Sílvia Elisa de Sousa Dantas Vilas Boas.
- No dia 7 de Setembro do corrente ano,
foi batizada a menina Léa Lorente Guimarães, nascida a 3 de J unho de 2020,
filha de Ivan Lorente Lorente e de Daniela Alexandra Amorim Guimarães.
São padrinhos: Sérgio Manuel Amorim
Guimarães e Maria Lorente Lorente.
Na festa do batismo da Léa, seus pais,
celebraram o matrimónio.
Desejamos as maiores felicidades.
COMO POSSO VIVER MELHOR?
Se queres ser mais do que és, o fundamental é começares por conhecer-te a ti
mesmo. Cada um de nós é único e diferente, pelo que as escolhas individuais
devem ser ponderadas de acordo com as
fragilidades, forças e dons, pilares da
nossa identidade.
Se ter uma vida boa e feliz é um grande
objetivo de quase todos nós, isso não
significa que todos tenhamos de fazer o
mesmo para o alcançar. Depende sempre
muito do ponto do caminho onde se está
e das capacidades de que dispomos.
Para saberes o que é bom e mau para ti,
tens de saber bem quem és! O bem e o
mal não variam de pessoa para pessoa,
mas a forma como cada um de nós tem o
dever de os aplicar em cada circunstância, sim.
Não vale a pena ansiares por lugares de
sonho se não sabes onde estás. Pouco
vale ter objetivos de vida se não nos conhecemos.
Investe algum tempo a observares-te

com paciência, como se fosses alguém
que pretende ter informações importantes
sobre ti: Como ages e como reages ao
que te acontece? O que te alegra e o que
te entristece? O que te atrai e o que te
repugna? De quem gostas, de quem não
gostas e qual o critério para uns e para
outros? Quais são os teus sonhos e, ainda
mais importante, que medos têm poder,
ainda que subtil, sobre ti?
Mas nada disto teria sentido se nós não
fossemos também criadores de nós mesmos.
Cada um de nós é quem é, mas deve-o,
em parte, a si mesmo.
Se tudo o que faz parte do passado é
imutável, muito do que ainda não o é está
em aberto.
Esta liberdade assusta-nos. Confessamos muitas vezes viver mal. Quando
confrontados com a possibilidade de mudar isso, resistimos ao ponto de… preferirmos o mal ao bem.
Tu és, em ti mesmo, uma possibilidade.
De bem, de mal ou de nada.
Se queres mesmo ser feliz, é importante
que assumas que os caminhos para lá
chegar são íngremes e agrestes. Tão duros que, por mais paradoxal que te possa
parecer, cumpri-los já é ser feliz!
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CATEQUESE

O Pároco

Intenções

18:30 - Maria do Céu Brito Lima, Agostinho Barros Martins e Deolinda Sousa Lopes - m. c. Júlio Leitão Pais.
18:30 - João Correia (aniv. nas) - m. c. filha Maria dos Anjos.

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c.
Família (pg);
- Domingos Afonso Vieira (15/20) - m. c. Esposa (pg);
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (11/20) m. c. filho José Mendes de Sousa (pg);
- Santa Teresinha do Menino Jesus - m. c. Conceição Abreu
18:00 Araújo;
- Nossa Senhora Aparecida e todos os Santos - m. c. Conceição
Abreu Araújo;
- Manuel Fernandes Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e Amândio Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes de Oliveira;
- Álvaro da Cunha Araújo (aniv. nas) - m. c. Esposa e Filhos;
- Missas de Rol (5).
XXV Domingo do Tempo Comum

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia”

O grupo de Catequistas já reuniu a programar o ano de catequese.
No próximo dia 23 de setembro, às
21:00 horas, voltamos a reunir.
A Comunidade Paroquial precisa de
mais colaboradores neste ministério da
Catequese.
Será que teremos a alegria de aparecer
mais gente para colaborar?
Desde já anuncio que o ano de catequese terá início no dia 9 de outubro, às
17:30 horas: encontro com os catequistas
seguido de participação na Eucaristia.
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- Artur Fernandes Correia - m. c. filha Graça Correia;
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (17/50) - m. c.
Filhos (pg);
- José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m.
c. Marcolina Loureiro (pg) (16);
08:15 - Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg);
- Palmira Gonçalves Gomes (aniv. fal) - m. c. filho António
(26);
- Emília Oliveira Lopes (aniv.) e Manuel Pereira Dias - m. c.
Família;
- Manuel Reitor e Esposa - m. c. Família (pg);
- Nossa Senhora dos Caminhos - Promessa de Maria Correia
Dias;
- Missas de Rol (11).

