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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

20 

 

19:00 

- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- João Manuel de Sousa Faria - m. c. Esposa e Filhas; 
- Irmãos e Irmãs de Maria das Dores Puga (pg); 
- Pais e Irmão de Joaquim Sá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXX Domingo do Tempo Comum 
 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- José Maria Lobato Correia (13/100) - m. c. Família (pg); 
- João Manuel Sousa Faria (3/40) Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (52/104) Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (23/30) Rol (pg); 
- José de Lima  - m. c. neta Cláudia; 
- José Araújo Vieira (60/75) Rol (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa; 
- José de Jesus e Antónia Pereira Vicente - m. c. filha Joa-
na (pg); 
- Iº Aniv. - Adelino Martins Gonçalves - m. c. filho Da-
vid. 

Missões: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas 
e calendários. No próximo domingo, as coletas revertem para as Missões. 

Celebraremos o Dia Mundial das Missões. 
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 29º Domingo do Tempo Comum lembra-nos, mais uma vez, que a lógica de Deus é 

diferente da lógica do mundo. Convida-nos a prescindir dos nossos projetos pessoais de poder e de 
grandeza e a fazer da nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor e na entrega de quem serve 
humildemente os irmãos que Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura de um "Servo de Deus", insignificante e desprezado 
pelos homens, mas através do qual se revela a vida e a salvação de Deus. Lembra-nos que uma vida 
vivida na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo não é, aos 
olhos de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida fecunda e plenamente reali-
zada, que trará libertação e esperança ao mundo e aos homens. 

No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular por sonhos pessoais de 
ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem da sua vida um dom de amor e de 
serviço. Chamados a seguir o Filho do Homem "que não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a vida", os discípulos devem dar testemunho de uma nova ordem e propor, com o seu exemplo, 
um mundo livre do poder que escraviza. 

Na segunda leitura, o autor da Carta aos Hebreus fala-nos de um Deus que ama o homem com 
um amor sem limites e que, por isso, está disposto a assumir a fragilidade dos homens, a descer ao 
seu nível, a partilhar a sua condição. Ele não Se esconde atrás do seu poder e da sua omnipotência, 
mas aceita descer ao encontro homens para lhes oferecer o seu amor.                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Jer 31, 7 - 9; 

Salmo Responsorial: 125 (126); 

IIª Leitura: Heb 5, 1 - 6; 

Evangelho: Mc 10, 46 - 52. 

ÁGUA VIVA  
Nº 417  –  17 a 23 de Outubro de 2021 

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 09 de Outubro do ano de 2021, 
celebraram matrimónio, os jovens: Sér-
gio Alexandre de Matos Malheiro com 
Marta Filipa Matos da Costa. 

Votos das maiores felicidades. 
 
- No dia 06 de Outubro de 2021, fale-

ceu a Senhora Maria da Costa, aos 100 
anos. 

Acolhemos o corpo na Igreja Paroquial, 
às 14:30 horas do dia 8 de Outubro. 
Aqui, às 16:00 horas, teve início a cele-
bração exequial. Foi a sepultar ao cemité-
rio local de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realizou-se, se-
gunda-feira, dia 11 de Outubro, às 18:30 
horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

SINODALIDADE, 
o caminho da igreja... 

(cont) 

Em vez de cuidar apenas do seu grupo, 
precisam de ser promotores da “aldeia 
global” integrando e conjugando a sua 
atividade com todas as forças envolvidas 
no processo educativo: família, escola, 
associações desportivas e culturais, cate-
quese e atividades da paróquia, Educação 
Moral e Religiosa Católica (EMRC), 
escola católica e outras. Cada uma destas 
instituições precisa de conhecer, apoiar e 
unir os seus esforços a todas as outras. 
De facto, assistimos ao emergir de uma 
época diferente que não se coaduna com 
as perspetivas fechadas e exclusivistas de 
algumas forças políticas ou sociais. A 
pandemia fez vir ao de cima a interde-
pendência e a urgência de colaboração de 
todas as componentes sociais. Precisa-
mos de caminhar para um novo modelo 
cultural que realce a solidariedade, o va-
lor da transcendência, a liberdade e digni-
dade de todas as pessoas e a fraternidade 
social; um modelo que eduque para a 

capacidade de viver em relação com os 
outros e de cuidar da casa comum. São 
recomendações insistentes do Papa Fran-
cisco que um educador cristão não pode 
deixar de valorizar em ordem a encontrar 
caminhos novos para uma educação inte-
gral.  

Âmbitos da educação cristã que é ne-
cessário cuidar  

1. A equipa de catequistas é chamada 
a tornar-se um fermento de vida comuni-
tária e de sinodalidade. Nesse sentido, os 
catequistas, em comunhão com o pároco, 
organizem-se em equipa, com encontros 
periódicos, diálogo constante entre eles e 
forte interação com a vida pastoral da 
comunidade cristã (profética, litúrgica e 
social), pois é a comunidade a matriz da 
vida cristã. 

Outra preocupação da pedagogia sino-
dal da catequese é promover um trabalho 
coordenado de pais e catequistas, através 
do diálogo, escuta da opinião de cada 
um, envolvimento e valorização do con-
tributo de ambos, reconhecendo e criando 
condições para o protagonismo educativo 
da família. Nesse sentido, procure cada 
comunidade cristã oferecer às famílias 
percursos de fé que as ajudem a ter cons-
ciência da sua missão evangelizadora e as 
capacite para tal. 

2. A Educação Moral e Religiosa Ca-
tólica desenvolve-se, igualmente, no seio 
de uma comunidade educativa. Desde 
logo, considere-se a pessoa do aluno co-
mo centralidade dessa comunidade, no 
sentido de que os esforços dos diversos 
agentes educativos convergem para a sua 
formação. O desenvolvimento de uma 
ação educativa em espírito sinodal apela 
a que essa colaboração se aprofunde, 
através de um diálogo mais estreito e 
articulado entre todos: família, aluno, 
professores e outros educadores em pre-
sença na escola... 

 
 

Comissão Episcopal da Educação Cristã  
e Doutrina da Fé 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
19 

18:00 - Ana Rodrigues Nogueira (aniv. fal), António Fernandes de Matos e 
Joaquina Rodrigues de Matos - m. c. Gracinda Pousada. 

Quinta 
21 

18:00 - Maria Martins Gonçalves e Joaquina Martins Gonçalves - m. c. so-
brinho António Martins Pereira. 

Sexta 
22 

18:30 - Maria do Céu Brito Lima (aniv. nas) - m. c. Júlio Leitão Pais. 
 

 
 
 

Sábado 
23 

 
 
 

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 (20/20) - m. c. Esposa (pg); - Adelino Rabeca de Sousa 
e Maria Fernandes Mendes (16/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa 
(pg); - Delfim Trelães - m. c. Maria Lopes Cachada; - Lucinda Gonçal-
ves de Brito (aniv.) e João Fernandes Lima - m. c. filha Goreti; - Antó-
nia de Sousa Lopes (aniv. fal) - m. c. Família; - Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom.  
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX Domingo do Tempo Comum 
 

- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (20/50) - m. c. Filhos 
(pg);  
- Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg); 
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina Sousa Lopes (3/3) - m. c. 
Filhos (pg); 
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo Vieira 
(3/8) - m. c. Família (pg); 
- Manuel Sousa Cerqueira, Laurinda Cunha Leitão, André de Barros e 
Filhos - m. c. Lurdes Cerqueira;  
- Joaquim de Sá Pais - m. c. filho Júlio; 
- Francelina de Barros Oliveira  - m. c. Confraria de Santa Maria Ma-
dalena (pg); 
- Manuel Pereira Dias (aniv. fal) e Emília Oliveira Lopes - m. c. Famí-
lia; 
- Ao Senhor e Nossa Senhora - m. c. Maria Correia Dias; 
- Maria Lopes Fernandes e Domingos Fernandes Pais - m. c. Rosa 
Maria; 
- Laurinda Cerqueira Lopes (falecida em Abril 2020) - m. c. Confraria 
de Santa Maria Madalena (pg); 
- José Lopes Oliveira e João Baptista da Cunha  - m. c. Gracinda Reis 
da Cunha (pg); 
- Vº Aniv. - Amadeu da Costa Pires Rego - m. c. filha Celeste; 
- José Lopes Oliveira e João Baptista da Cunha  - m. c. Casimira Oli-
veira (pg); - Missas de Rol (11).  


