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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

13 

18:30 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Manuel Rafael Gonçalves Puga e Maria Fernandes Freitas - m. 
c. filha Dores (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXIX Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia (12/100) - m. c. Família (pg); 
- João Manuel Sousa Faria (2/40) Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (51/104) Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (22/30) Rol (pg); 
- José dos Santos Lima (2/14) - m. c. Família (pg); 
- IIº Aniv. - José Araújo Vieira - m. c. Esposa e Filhos; 
- Isaura Palhares Malafaia (aniv. nas) - m. c. filha Fátima Mala-
faia; 
- Joaquina Oliveira Barros (aniv. fal) - m. c. Emília Barros Ro-
drigues; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Nossa Senhora de Fátima (pg); 
- António José Vieira e Esposa - m. c. filha Casimira. 

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

Fornelos: No dia 31 de Outubro, a eucar istia Dominical terá intenções. A mis-
sa do Povo foi alterada para lembrar os jovens falecidos da Comunidade Paroquial e 
demais intenções. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum convida-nos a refletir sobre as escolhas 

que fazemos; recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, 
renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os valores da vida verdadeira e 
eterna. 

Na primeira leitura, um "sábio" de Israel apresenta-nos um "hino à sabedoria". O texto 
convida-nos a adquirir a verdadeira "sabedoria" (que é um dom de Deus) e a prescindir 
dos valores efémeros que não realizam o homem. O verdadeiro "sábio" é aquele que es-
colheu escutar as propostas de Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos que Ele 
indica. 

O Evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar a 
vida eterna. Jesus convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher "caminho do Reino" - 
caminho de partilha, de solidariedade, de doação, de amor. É nesse caminho - garante 
Jesus aos seus discípulos - que o homem se realiza plenamente e que encontra a vida 
eterna. 

A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a Palavra de Deus proposta por 
Jesus. Ela é viva, eficaz, atuante. Uma vez acolhida no coração do homem, transforma-o, 
renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e a fazer as opções corretas, indica-lhe o ca-
minho certo para chegar à vida plena e definitiva.                                              In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 53, 10 - 11; 

Salmo Responsorial: 32 (33); 

IIª Leitura: Heb 4, 14 - 16; 

Evangelho: Mc 10, 35 - 45. 

ÁGUA VIVA  
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DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

No dia 29 de setembro de 2021, faleceu 
o Senhor Manuel Lopes Soares Barbosa, 
marido de Maria do Carmo Pais Vieira 
Barbosa, aos 56 anos. 

Acolhemos o corpo na Igreja Paroquial, 
às 14:40 horas do dia 1 de Outubro. 
Aqui, às 17:00 horas, teve início a cele-
bração exequial. Foi a sepultar ao cemité-
rio local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realiza-se, neste 
sábado, dia 9 de Outubro, às 18:00 horas. 

A Família, agradece a presença e ora-
ção de tanta gente e as ofertas no valor de 
1.120 Euros para sufrágios. 

As mais sentidas condolências. 
 

SINODALIDADE, 
o caminho da igreja... 

 
A Igreja, no Concílio Vaticano II, é 

apresentada como “Povo de Deus” em 
que todos os membros são enriquecidos 
com dons ou carismas do Espírito Santo 
para participar ativa e responsavelmente 
na missão. Esta imagem renovada da 
Igreja implica necessariamente um estilo 
sinodal, como tem recomendado o Papa 
Francisco, desde o início do seu ministé-
rio petrino: “Importante é não caminhar 
sozinho, mas ter sempre em conta os ir-
mãos e, de modo especial, a guia dos 
bispos” (EG 33). No cinquentenário da 
instituição do sínodo dos bispos (17 de 
outubro de 2015), insistiu nesta opção: 
“O mundo, em que vivemos e que somos 
chamados a amar e servir mesmo nas 
suas contradições, exige da Igreja o refor-
ço das sinergias em todas as áreas da sua 
missão. O caminho da sinodalidade é 
precisamente o caminho que Deus espera 
da Igreja do terceiro milénio”. Aquilo 
que o Senhor nos pede, de certo modo, 
está já tudo contido na palavra sínodo: 
caminhar juntos. 

Aliança educativa para uma humani-
dade mais fraterna 

A necessidade de unir e conjugar esfor-
ços faz-se sentir de forma especial no 
campo educativo. Nesse sentido, o Papa 
Francisco lançou, em 12 de setembro de 
2019, um convite para um encontro mun-
dial em ordem a «Reconstruir o pacto 
educativo global», afirmando: “Nunca, 
como agora, houve necessidade de unir 
esforços numa ampla aliança educati-
va para formar pessoas maduras, capazes 
de superar fragmentações e contrastes e 
reconstruir o tecido das relações em or-
dem a uma humanidade mais fraterna”. 
Citou a propósito um provérbio africano: 
“para educar uma criança é necessária 
uma aldeia inteira”. Mas essa aldeia, 
acrescentou o Papa Francisco, temos de a 
construir como condição para a educa-
ção. 

O encontro veio a realizar-se apenas a 
15 de outubro de 2020 devido às dificul-
dades da pandemia. Mas este flagelo, 
notou o Papa na sua mensagem para este 
dia, tornou ainda mais urgente o referido 
pacto educativo global “que empenhe as 
famílias, as comunidades, as escolas e 
universidades, as instituições, as religi-
ões, os governantes, a humanidade inteira 
na formação de pessoas maduras. Apela-
mos, em todas as partes do mundo, de 
maneira particular aos homens e mulhe-
res da cultura, da ciência e do desporto, 
aos artistas, aos operadores dos meios de 
comunicação social, para que adiram – 
também eles – a este pacto e, com o seu 
testemunho e trabalho, façam-se promo-
tores dos valores de desvelo, paz, justiça, 
bondade, beleza, acolhimento do outro e 
fraternidade”. 

Educadores cristãos empenhados na 
Aliança Educativa e na pedagogia sino-
dal 

Este desafio da aliança educativa e da 
pedagogia sinodal interessa grandemente 
aos educadores cristãos… (cont) 

 
Comissão Episcopal da Educação Cristã e Dou-

trina da Fé 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
11 

18:30 - VIIº Dia - Maria da Costa (pg). 

Terça 
12 

18:00 - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (8/12) - m. 
c. filho José Alves Dantas (pg). 

Quinta 
14 

18:00 - Maria Martins Gonçalves e Joaquina Martins Gonçalves - 
m. c. sobrinho Artur. 

Sexta 
15 

18:00 - Maria de Matos Correia Gonçalves - m. c. Pessoa Amiga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
16 

 
 
 
 
 
 
 

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 (19/20) - m. c. Esposa (pg); 
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes 
(15/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa (pg); 

- Manuel Fernandes Oliveira, Teresa de Sousa Lopes e 

Amândio Lopes Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira; 
- José Leones Fernandes (aniv. fal) - m. c. afilhada Bernar-
dete; 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); 
- José Carneiro de Sousa - m. c. filho José; 
- João Pias e Aurora Afonso Vieira - m. c. filha Lurdes; 
- Missas de Rol (6).  

 
 
 
 

Dom.  
17 

 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

XXIX Domingo do Tempo Comum 
 
 
 
- Povo de Deus. 
 
 
 
 
 


