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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

27 

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

Sáb. 

30 

16:00 - João Manuel de Sousa Faria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 

XXXI Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia (14/100) - m. c. Família (pg); 
- João Manuel Sousa Faria (4/40) Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (53/104) Rol (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (24/30) Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (61/75) Rol (pg); 
- Carlos Manuel de Sousa Leitão (1/5) Rol; 
- Serafim Marques Vilas Boas e Maria Laura dos Santos Lima 
(9/12) Rol (pg); 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa  - m. c. Filho; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. Teresa 
Silva; 
- Rosa Pais Rodrigues (aniv. nas) - m. c. Marido; 
- Pais, Padrinhos, Avós e Irmão de Conceição Almeida; 
- 29º Aniv. - António Alves Dantas - m. c. Esposa e Filhos. 

Missões: Colabore com as missões, comprando almanaques, agendas e 
calendários. Neste domingo, as coletas revertem para as Missões. Celebramos o 

Dia Mundial das Missões. 
 
 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A liturgia do 30° Domingo do Tempo Comum fala-nos da preocupação de Deus em que o ho-

mem alcance a vida verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir para atingir essa meta. De 
acordo com a Palavra de Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena, aderindo a Jesus e 
acolhendo a proposta de salvação que Ele nos veio apresentar. 

A primeira leitura afirma que, mesmo nos momentos mais dramáticos da caminhada histórica de 
Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente de luz e de liberdade, Deus estava lá, preo-
cupando-se em libertar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com amor de pai, ao encontro da 
liberdade e da vida plena. 

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo 
a fim de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com esta apresentação, o autor deste texto 
sugere, antes de mais, o amor de Deus pelo seu Povo; e, em segundo lugar, pede aos crentes que 
"acreditem" em Jesus - isto é, que escutem atentamente as propostas que Ele veio fazer, que as 
acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida. 

No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o caminho de Deus para libertar o homem das 
trevas e para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, os crentes são convidados a acolher 
a proposta que Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida velha e a seguir Jesus no cami-
nho do amor e do dom da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos passar da escravidão 
à liberdade, da morte à vida.                                                                                             In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Deut 6, 2 - 6; 

Salmo Responsorial: 17 (18); 

IIª Leitura: Heb 7, 23 - 28; 

Evangelho: Mc 12, 28b - 34. 

ÁGUA VIVA  
Nº 418  –  24 a 30 de Outubro de 2021 

DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 19 de Outubro de 2021, fale-
ceu O Senhor João Fernandes Vieira de 
Matos, aos 94 anos. 

Acolhemos o corpo na Igreja Paroquial, 
às 15:00 horas do dia 20 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, se-
gunda-feira, dia 25 de Outubro, às 19:00 
horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
 

Queridos irmãos e irmãs! 
Quando experimentamos a força do 

amor de Deus, quando reconhecemos a 
sua presença de Pai na nossa vida pessoal 
e comunitária, não podemos deixar de 
anunciar e partilhar o que vimos e ou-
vimos. A relação de Jesus com os seus 
discípulos, a sua humanidade que nos é 
revelada no mistério da Encarnação, no 
seu Evangelho e na sua Páscoa mostram-
nos até que ponto Deus ama a nossa hu-
manidade e assume as nossas alegrias e 
sofrimentos, os nossos anseios e angús-
tias (cf. Conc. Ecum. Vat II, Const. 
past. Gaudium et spes, 22). Tudo, em 
Cristo, nos lembra que o mundo em que 
vivemos e a sua necessidade de redenção 
não Lhe são estranhos e também nos cha-
ma a sentirmo-nos parte ativa desta mis-
são: «Ide às saídas dos caminhos e convi-
dai todos quantos encontrar-
des» (cf. Mt 22, 9). Ninguém é estranho, 
ninguém pode sentir-se estranho ou afas-
tado deste amor de compaixão. 

A experiência dos Apóstolos 
A história da evangelização tem início 

com uma busca apaixonada do Senhor, 
que chama e quer estabelecer com cada 
pessoa, onde quer que esteja, um diálogo 
de amizade (cf. Jo 15, 12-17). Os Após-
tolos são os primeiros que nos referem 

isso, lembrando inclusive a hora do dia 
em que O encontraram: «Eram as quatro 
da tarde» (Jo 1, 39). A amizade com o 
Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer 
com os pecadores, alimentar os famintos, 
aproximar-Se dos excluídos, tocar os 
impuros, identificar-Se com os necessita-
dos, fazer apelo às bem-aventuranças, 
ensinar de maneira nova e cheia de auto-
ridade, deixa uma marca indelével, capaz 
de suscitar admiração e uma alegria ex-
pansiva e gratuita que não se pode conter. 
Como dizia o profeta Jeremias, esta expe-
riência é o fogo ardente da sua presença 
ativa no nosso coração que nos impele à 
missão, mesmo que às vezes implique 
sacrifícios e incompreensões (cf. 20, 7-
9). O amor está sempre em movimento e 
põe-nos em movimento, para partilhar o 
anúncio mais belo e promissor: 
«Encontramos o Messias» (Jo 1, 41). 

Com Jesus, vimos, ouvimos e constata-
mos que as coisas podem mudar. Ele 
inaugurou – já para os dias de hoje – os 
tempos futuros, recordando-nos uma ca-
raterística essencial do nosso ser humano, 
tantas vezes esquecida: «fomos criados 
para a plenitude, que só se alcança no 
amor» (Francisco, Carta enc. Fratelli 
tutti, 68). Tempos novos, que suscitam 
uma fé capaz de estimular iniciativas e 
plasmar comunidades a partir de homens 
e mulheres que aprendem a ocupar-se da 
fragilidade própria e dos outros (cf. ibid., 
67), promovendo a fraternidade e a ami-
zade social. A comunidade eclesial mos-
tra a sua beleza, sempre que se lembra, 
com gratidão, que o Senhor nos amou 
primeiro (cf. 1 Jo 4, 19). Esta «predileção 
amorosa do Senhor surpreende-nos e 
gera maravilha; esta, por sua natureza, 
não pode ser possuída nem imposta por 
nós. (…) Só assim pode florir o milagre 
da gratuidade, do dom gratuito de si mes-
mo. O próprio ardor missionário nunca se 
pode obter em consequência dum raciocí-
nio ou dum cálculo… 

 
Papa Francisco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
25 

19:00 VIIº Dia - João Fernandes Vieira de Matos (pg). 

Terça 
26 

18:00 - Glória de Amorim (aniv. nas), Manuel Gomes Pereira e Emília 
Guimarães Lopes - m. c. filho Armindo. 

Quinta 
28 

18:00 - Joaquim Pais e Maria do Rosário - m. c. filha Palmira (26). 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
30 

 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Pu-
ga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - 
Domingos Afonso Vieira (1/20) - m. c. Esposa (pg);  - Adelino 
Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (17/20) - m. c. 
filho José Mendes de Sousa (pg);  - José Alves Abreu - m. c. 
irmã Conceição; - Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Concei-
ção; - Manuel Barbosa Araújo e Esposa - m. c. Nora;  - Almas 
do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santo António 
e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Nossa Se-
nhora da Guia - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Álvaro da Cu-
nha Araújo - m. c. Esposa; - XXXº Dia - Manuel Lopes Soares 
Barbosa - m. c. Associação do Sagrado Coração de Jesus (pg); - 
Palmira Fernandes Correia e Maria do céu Lopes - m. c. Manuel 
Trelães (pg); - Missas de Rol (6).  

 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
31 
 

 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXI Domingo do Tempo Comum 
 

- José Maria Matos Pereira e Teresa Vieira de Matos - m. c. Fa-
mília (pg);  
- Abílio Jaime Pinheiro (aniv.) - m. c. Pais;  
- Júlia Pereira Dias (aniv.) - m. c. António Lopes Dias;  
- José Lopes Malheiro - m. c. Esposa;  
- Iº Aniv. - Maria Júlia Puga Cachada e Agostinho Sousa Pinto - 
m. c. neta Andreia;  
- Aires Joaquim da Costa e  Rosa Sousa Dantas - m. c. filho 
Inácio;  
- Manuel Lopes Brito e Emília Matos do Reis - m. c. filho Agos-
tinho Reis de Brito (pg);  
- Almas do Purgatório - m. c. Agostinho Reis de Brito (pg). 
 
 


