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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

Quar. 

29 

 

 

19:00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
03 

 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 

Missões: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas e ca-
lendários.  

Queijada: sábado, dia 2, às 17:00 horas, damos início ao ano de catequese. 
Estaremos todos presentes: catequizandos, catequistas e pais. Depois de um ano sem 
catequese, que o compromisso seja redobrado. Obrigado. 

Fornelos: Domingo, dia 3, às 16:00 horas: Eucar istia de Festa à Senhora dos 
Caminhos, no largo da Torre. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum apresenta várias sugestões para que os crentes 

possam purificar a sua opção e integrar, de forma plena e total, a comunidade do Reino. Uma das 
sugestões mais importantes (que a primeira leitura apresenta e que o Evangelho recupera) é a de 
que os crentes não pretendam ter o exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhe-
cer e aceitar a presença e a ação do Espírito de Deus através de tantas pessoas boas que não perten-
cem à instituição Igreja, mas que são sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo. 

A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha do Povo de Deus pelo deserto, ensina 
que o Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por inte-
resses pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como Moisés, reco-
nhece a presença de Deus nos gestos proféticos que vê acontecer à sua volta. 

No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus procura ajudar os discípulos a situarem
-se na órbita do Reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma comunidade que, sem arro-
gância, sem ciúmes, sem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoi-
ar e estimular todos aqueles que atuam em favor da libertação dos irmãos; … 

A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a sua confiança e a sua esperança nos bens 
materiais, pois eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida plena para o homem. Mais: 
as injustiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade da sua existên-
cia afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos de Deus.                                                               In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Gn 2, 18 - 24; 

Salmo Responsorial: 127 (128); 

IIª Leitura: Heb 2, 9 - 11; 

Evangelho: Mc 10, 2 - 16. 

ÁGUA VIVA  
Nº 414 –  26 de Setembro a 02 de Outubro de 2021 

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Queijada) 

No dia 19 de setembro, do corrente ano, 
contraíram matrimónio Luís Filipe Puga 
Rodrigues Coelho com Mónica Suzana 
Ribeiro Meira de Oliveira da Vinha. 
Este casal são pais do Guilherme da Vi-
nha Rodrigues Coelho, nascido a 27 de 
Fevereiro de 2016, batizado neste mesmo 
dia. 

São padrinhos do Guilherme: Sérgio 
Tavares de Almeida Nabais Nunes e Ana 
Marisa Ribeiro Meira de oliveira da Vi-
nha. Parabéns. 

 
NOVO BISPO 

 
O novo bispo da Diocese de Viana do 

Castelo, D. João Lavrador, dirigiu hoje 
uma mensagem às comunidades católicas 
e aos habitantes deste território, assumin-
do o objetivo de construir uma 
“sociedade mais justa e fraterna”. 

“Quero aprender com todos para me 
sentir integrado na riqueza cultural, na 
profunda fé vivida e partilhada, numa 
sociedade mais justa e fraterna e, na ale-
gria do Evangelho, projetarmos em con-
junto um futuro de esperança”. 

“É com muito afeto que saúdo todos os 
excluídos, marginalizados, isolados e que 
sofrem qualquer tipo de pobreza e pertur-
bação. Creiam-me muito junto de todos 
vós para convosco partilhar das vossas 
vidas e preocupações e ajudar-vos na 
vossa promoção e dignidade”, acrescenta. 

O Papa nomeou D. João Lavrador, até 
agora bispo de Angra, como novo res-
ponsável pela Diocese de Viana do Cas-
telo, sucedendo a D. Anacleto Oliveira, 
que faleceu num acidente de viação a 18 
de setembro de 2020. 

O novo responsável refere a sua 
“surpresa” perante esta nova missão, que 
diz assumir “com a mesma alegria, dis-
ponibilidade, entusiasmo e espírito de 
serviço de sempre”. 

A mensagem deixa um conjunto de 

saudações, começando pelo atual admi-
nistrador diocesano, Mons. Sebastião 
Pires Ferreira, de quem D. João Lavrador 
espera uma “mão amiga” para a vida 
pastoral da diocese. 

O texto dirige-se aos membros do clero 
e institutos de Vida Consagrada, semina-
ristas, leigos e secretariados diocesanos, 
Santas Casas da Misericórdia, IPSS, gru-
pos, movimentos e associações da Igreja 
Católica, além das comunidades cristãs 
ecuménicas e de outras confissões religi-
osas. 

O novo bispo de Viana recorda ainda as 
várias autoridades da sociedade civil, os 
profissionais da comunicação social e da 
cultura. 

“No respeito pela autonomia de cada 
instituição, aceitem o meu propósito de 
colaboração e de diálogo”, escreve... 

“Reconheço que estou a ser enviado 
para uma diocese muito jovem, mas com 
muitas capacidades e com uma estrutura 
social e religiosa muito sólida”, indica D. 
João Lavrador. 

O responsável manifesta “profunda 
admiração e respeito” pelos bispos que 
serviram esta diocese, já falecidos: D. 
Júlio Tavares Rebimbas, D. Armindo 
Lopes Coelho, D. José Pedreira e D. 
Anacleto Oliveira. 

A nota deixa uma mensagem de 
“gratidão” a todos os diocesanos de An-
gra, que D. João Lavrador serviu desde 
2015. 

O bispo eleito de Viana do Castelo, de 
65 anos, nasceu a 18 de fevereiro de 1956 
em Mira, Diocese de Coimbra, ao serviço 
da qual foi ordenado padre, em 1981; o 
Papa Emérito Bento XVI nomeou-o bis-
po auxiliar do Porto, a 7 de maio de 
2008, e a 29 de junho do mesmo ano re-
cebeu a ordenação episcopal, em Coim-
bra... 
 
 

OC 

 
 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
28 

18:00 - Teresa Rodrigues Vieira (aniv. fal) e António Dias Correia- m. c. Gracinda 
Rodrigues Dias. 

Quinta 
30 

18:00 - Senhor da Saúde (ação de graças) - m. c. Joaquina Pereira. 

Sexta 
01 

18:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 
 

 
 
 
 
 

Sábado 
02 

 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga Lo-
pes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Domingos 
Afonso Vieira (17/20) - m. c. Esposa (pg); - Adelino Rabeca de Sousa 
e Maria Fernandes Mendes (13/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa 
(pg); - Casimira Correia Gonçalves (10/12) - m. c. Esposa (pg); - Ma-
nuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; - Manuel Barbosa de 
Araújo e Esposa - m. c. Nora; - Almas do Purgatório - m. c. Concei-
ção Abreu Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - Alzira Pereira 
Dias e Gaspar Pereira Dias - m. c. Pessoa Amiga; - José Fernandes 
Cachada - m. c. Família; - Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
Igreja Paroquial: - João Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg); - 
Luísa Correia Dias e Rosa Fernandes Correia - m. c. Maria Madalena 
(pg); - Lucinda de Barros Martins (aniv) e Júlio Nogueira Pinto Sousa - 
m. c. Família (26/09); - Manuel António Vieira e António Fernandes 
Vieira - m. c. José Vieira; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes 
(18/50) - m. c. Filhos (pg); - Maria Fernandes Lopes (10/10) - m. c. 
Marido e filho Jorge (pg); - Lourenço Baptista Malheiro Vieira e José 
Lopes Crasto - m. c. filho Manuel Vieira; - Carlos Costa (aniv) - m. c. 
filha Paulina (pg); - Maria de Lurdes Pinto de Sousa - m. c. afilhada 
Lurdes (pg); - José Fernandes Correia e Maria Joaquina  Sousa Lopes 
(1/3) - m. c. Filhos (pg); - Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria 
de Lurdes Araújo Vieira (1/8) - m. c. Família (pg);- Missas de Rol (11).  
Capela de Santo Amaro: - António Fernandes Cachada (10/20) - m. 
c. Família (pg); - Rosa de Matos Carneiro de Sá, Júlio Sá Pais e Manuel 
Carneiro Sá Pais; - João Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. 
filha Maria dos Anjos; - José 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); - Francelina 
Barros de Oliveira- m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Amândio Sousa 
Reis, Esposa e Ana Ribeiro de Melo; - João Pires Vaz, Esposa, Filhos 
e Ledobina Gonçalves. 


