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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia (11/100) - m. c. Família (pg); 
- João Manuel Sousa Faria (1/40) Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (50/104) Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (21/30) Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (59/75) Rol (pg); 
- Maria dos Prazeres Neiva Monteiro e Carlos Neiva Monteiro - 
m. c. Jacinta Monteiro; 
- 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; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Senhor da Saúde (pg); 
- António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - m. c. Rosalina 
Sousa; 
- Júlio Clemente de Sousa, Francisca da Silva Exposta e Famili-
ares (pg); 
- Maria da Conceição Vieira - m. c. Confraria do Espírito Santo 
de Coura (pg); 
- Deolinda Vicente da Costa (aniv. fal) - m. c. filha Maria (pg); 
- José Araújo Cerqueira e Rosa Rodrigues Narciso Vilas Boas - 
m. c. Marido (pg). 

Missões: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas 
e calendários.  

Fornelos: sábado, dia 9, às 17:30 horas, damos início ao ano de catequese. 
Acolhimento aos catequizandos pelos catequistas e às 18:00 horas, estaremos todos 
presentes: catequizandos, catequistas e pais para a participação na Eucaristia. De-
pois de um ano sem catequese, que o compromisso seja redobrado. Obrigado. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
As leituras do 27º Domingo do Tempo Comum apresentam, como tema principal, o projeto ideal 

de Deus para o homem e para a mulher: formar uma comunidade de amor, estável e indissolúvel, 
que os ajude mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, feito doação e entrega, será 
para o mundo um reflexo do amor de Deus. 

A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem e a mulher para se completarem, para se 
ajudarem, para se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão "uma só carne". Ser 
"uma só carne" implica viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, parti-
lhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. 

No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei judaica do divórcio, reafirma o projeto ideal de 
Deus para o homem e para a mulher: eles foram chamados a formar uma comunidade estável e 
indissolúvel de amor, de partilha e de doação. A separação não está prevista no projeto ideal de 
Deus, pois Deus não considera um amor que não seja total e duradouro. Só o amor eterno, expresso 
num compromisso indissolúvel, respeita o projeto primordial de Deus para o homem e para a mu-
lher. 

A segunda leitura lembra-nos a "qualidade" do amor de Deus pelos homens... Deus amou de tal 
forma os homens que enviou ao mundo o seu Filho único "em proveito de todos"... Ligando o texto 
da Carta aos Hebreus com o tema principal da liturgia deste domingo, podemos dizer que o casal 
cristão deve testemunhar, com a sua doação sem limites e com a sua entrega total, o amor de Deus 
pela humanidade.                                                                                                                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sab 7, 7 - 11; 

Salmo Responsorial: 89 (90); 

IIª Leitura: Heb 4, 12 - 13; 

Evangelho: Mc 10, 17 - 30. 
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DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM 



TANTO BARULHO PARA QUÊ 
 

O silêncio é desconfortável para quem 
encontra no barulho a forma de fugir de 
si mesmo. É raro encontrar-se alguém 
capaz de ficar em silêncio e em paz en-
quanto à sua volta os outros falam sem 
parar de tudo e, portanto, de nada. 

Numa simples conversa entre duas pes-
soas, há quem se sinta na obrigação de 
preencher qualquer silêncio, acabando 
quase sempre por dizer o que, se tivesse 
pensado, não diria. Não só não era neces-
sário, como acabou por ser pior. 

Em relação ao que importa saber do 
mundo e dos outros, por mais que nos 
esforcemos, jamais conseguiremos estar 
atualizados em relação a tudo, mas o fac-
to de o tentarmos faz-nos perder uma 
grande parte do nosso tempo, que, de 
forma mais sábia, podia ser investido de 
melhor forma. É estranho que queiramos 
tanto saber uns dos outros, mas tão pouco 
de nós mesmos. 

Hoje temos conforto, mas não conse-
guimos descansar. Temos quase tudo, 
mas andamos desassossegados, talvez 
porque nos falte o mais importante. 

Em vez de vivermos, preferimos andar 
ocupados sem parar, sem descansar, sem 
paz. 

O nosso caminho habitual é um andar 
de urgência em urgência, sem parar. E, 
no caso raro de não as haver… inventa-
mos uma, ou quantas forem precisas até 
que surja mais alguma de forma natural. 

Há cada vez mais gente com medo do 
sossego, mas o mesmo silêncio que senti-
mos como um vazio pode ser o espaço e 
o tempo da nossa paz. 

Faz-nos falta parar, afastarmo-nos do 
mundo e aproximarmo-nos de nós. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

 
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS 

 
O Papa divulgou a sua intenção de ora-

ção para outubro, o tradicional “mês mis-

sionário” na Igreja, desafiando os católi-
cos a um “testemunho de vida” que anun-
cie a fé aos outros. 

“Rezemos para que cada batizado parti-
cipe na evangelização e que cada batiza-
do esteja disponível para a missão através 
do seu testemunho de vida. E que este 
testemunho de vida tenha o sabor do 
Evangelho”, refere Francisco, num vídeo 
publicado através da Rede Mundial de 
Oração do Papa. 

No mês em que começa o percurso do 
Sínodo dos Bispos 2021-2023 e se cele-
bra o Dia Mundial das Missões, o Papa 
pede que os batizados sejam “discípulos 
missionários”. 

“Basta estarmos disponíveis ao seu 
chamamento e vivermos unidos ao Se-
nhor nas coisas mais quotidianas: no tra-
balho, nos encontros, nas ocupações diá-
rias, nas casualidades de cada dia, dei-
xando-nos sempre guiar pelo Espírito 
Santo”, precisa. 

Se Cristo te move, se fazes as coisas 
porque Cristo te orienta, os outros nota-
rão isso facilmente. O teu testemunho de 
vida provocará admiração e a admiração 
fará com que os outros se perguntem: 
‘Como é possível que seja assim?’ ou 
‘De onde esta pessoa tira o amor com que 
trata os outros, a amabilidade, o bom 
humor?’”. 

Francisco realça que esta missão não é 
“fazer proselitismo”, mas se baseia no 
“encontro entre as pessoas”. 

O padre Frédéric Fornos, diretor inter-
nacional da Rede Mundial de Oração do 
Papa, sublinha em comunicado enviado à 
Agência ECCLESIA que estas intenções 
de oração, “no contexto do Caminho Si-
nodal iniciado pela Igreja, como Povo de 
Deus, são um convite a discernir e reco-
nhecer como o Espírito do Senhor chama 
a viver os desafios da humanidade e a 

missão da Igreja”. 
 

OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
05 

18:00 - Manuel Fernandes Alfaia - m. c. Confraria do Divino Espírito Santo 
de Coura. 

Quinta 
07 

18:00 - Francelina Barros de Oliveira - m. c. Pessoa Amiga. 

Sexta 
08 

18:00 - José Gonçalves Pereira e Rosa Martins Gonçalves - m. c. filho Artur. 
 

 
 
 
 

Sábado 
09 

 
 
 
 

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 (18/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (14/20) - m. c. 
filho José Mendes de Sousa (pg); 
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira (aniv. fal) - m. c. Família; 
- IIº Aniv. - Agostinho Vieira Araújo - m. c. Esposa; 
- Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
 

- Júlio Nogueira Pinto de Sousa (aniv) e Lucinda de Barros Martins - 
m. c. filha Emília; 
- Almas do Purgatório (8/9) - m. c. Maria Leitão Pais (pg); 
- Artur Fernandes Correia - m. c. filha Graça Correia; 
- Maria Aurora da Costa Pinheiro - m. c. Madalena da Gaiva (pg); 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (19/50) - m. c. Filhos 
(pg);  
- José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m. c. Mar-
colina Loureiro (pg) (14);  
- Maria do Carmo Fernandes Lopes, José Fernandes Lopes e Maria 
Albertina Inácio Simões  - m. c. Família (pg);  
- Manuel Sousa Cerqueira (aniv) - m. c. Lurdes Cerqueira;  
- IIIº Aniv. - Júlio Sousa Lopes - m. c. Família; 
- IVº Aniv. - Maria Cândida Azevedo - m. c. amiga Fátima; 
- Nossa Senhora da Cabeça - Promessa;  
- Ao Senhor e Nossa Senhora - m. c. Maria Correia Dias 
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina  Sousa Lopes (2/3) - m. c. 
Filhos (pg);  
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo Vieira 
(2/8) - m. c. Família (pg); 
- Missas de Rol (11).  
 


