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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

 

 

Seg. 

01 

 

 

 

09:30 

Solenidade de Todos os Santos 

- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Emília Barros Rodrigues; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- São Bartolomeu (pg); 
- José Maria Lobato Correia - m. c. Confraria do Espírito Santo 
de Coura (pg); 
- Manuel de Amorim Gonçalves - m. c. Esposa (pg); 
- Antónia Pinto de Sousa, Emília Vicente de Araujo e Maria 
Pinto de Sousa - m. c. Emília Pinto. 

Ter 

02 

 

08:00 

Comemoração de todos os Fieis Defuntos 

- Fieis Defuntos. 

Quar 18:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 

Dom 
07 

 
 
 

09:30 
 

XXXII Domingo do Tempo Comum 
 
 
- Povo de Deus. 

Fornelos: No dia 1, há eucar istia no cemitér io e responsos, às 14:00 
horas. No dia de Fiéis defuntos, dia 2, às 07:00 horas, novamente eucaristia com 

responsos.  
As coletas destas eucaristias revertem para a catequese. Ajudem a conservarmos os 
espaços e a melhorá-los, ano após ano. 
Queijada: No dia 1, eucar istia às 09:30 horas. No fim da eucar istia, romagem 
ao cemitério. No dia 2, eucaristia às 08:00 horas com romagem ao cemitério. 
- Quinta-feira, dia 4, às 21:00 horas: Reunião de catequistas. 
- Domingo, dia 7, das 14:30 às 16:30 horas, Encontro de colaboradores e amigos 
dos Missionário Combonianos, no Centro Social e Paroquial de Ponte de Lima.  

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A liturgia do 31° Domingo do Tempo Comum diz-nos que o amor está no centro da experiência 

cristã. O caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a percorrer, resume-se no amor Deus e no 
amor aos irmãos - duas vertentes que não se excluem, antes se complementam mutuamente. 

A primeira leitura apresenta-nos o início do "Shema' Israel" - a solene proclamação de fé que 
todo o israelita devia fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade de Deus e um convite a 
amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. 

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, que toda a experiência de fé do discípulo 
de Jesus se resume no amor - amor a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não podem 
separar-se: "amar a Deus" é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de amor, 
de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Tudo o resto é explicação, desen-
volvimento, aplicação à vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da vida cristã. 

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao mundo para 
cumprir o projeto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor aos homens. Cris-
to, com a sua obediência ao Pai e com a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a melhor 
forma de expressarmos o nosso amor a Deus.                                                                  In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 1 Reis 17, 10 - 16; 

Salmo Responsorial: 145 (146); 

IIª Leitura: Heb 9, 24 - 28; 

Evangelho: Mc 12, 38 - 44. 

ÁGUA VIVA  
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DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 24 de Outubro de 2021, foi 
batizado o menino Gustavo Gonçalves 
Carvalho, nascido a 09 de Julho de 
2021, filho de José Alberto Silva Carva-
lho e de Letícia de Jesus Matos Gonçal-
ves. 

São padrinhos: Carlos Manuel da Silva 
Carvalho e Sónia Cristina Lima Silva. 

 
AGRADECIMENTO 

(Fornelos) 

Os familiares de João Fernandes Vieira 
de Matos, agradecem todos os gestos de 
solidariedade e de condolências e as ofer-
tas no valor de 830 Euros para sufrágios 
pelo ente querido. 

 
ESTAMOS A DEIXAR-NOS IR? 

 
Andam a afastar-nos uns dos outros. 

Muitos de nós deixam e acham bem. 
Cada vez mais há gente que prefere 

estar só. 
Vive-se em ansiedade, buscam-se emo-

ções fáceis, fortes, mas desde que passem 
depressa, porque nada do que é duradou-
ro faz parte do que hoje se considera 
bom. 

São muitos os intolerantes. As opiniões 
que defendem e aquelas com que concor-
dam parecem ser cada vez mais básicas. 
Como se não tivessem paciência para 
nada mais complexo do que dois lados 
opostos. 

Quem vive nesta vertigem em que tudo 
muda muito rápido, mas que na verdade 
não sai do mesmo sítio, experimenta uma 
tensão permanente. Não sente paz nem 
satisfação em nada. Torna-se agressivo e 
não tem paciência. 

Estas pessoas, que são uma multidão 
enorme – mas apenas no sentido de se-
rem muitos, porque vivem sós – sentem 
uma necessidade quase selvagem de que 
os outros se interessem por eles e que os 
reconheçam e elogiem por serem um 

modelo moral a seguir. 
Mas por que razão insistimos num ca-

minho que nos prejudica? 
Será que o que queremos é ser infeli-

zes? Se sim, é só ir para onde nos estão a 
apontar. 

Fugimos uns dos outros, perdemos o 
que temos de melhor e tornamo-nos mais 
selvagens. 

Talvez seja tempo de parar. Subirmos a 
uma montanha qualquer para perceber se 
estamos no caminho certo ou se andamos 

perdidos. 
José Luís Nunes Martins 

 
INTENÇÕES 

(Capela de Santo Amaro) 

- António Fernandes Cachada (11/20) - 
m. c.  Família (pg);  

- Rosa de Matos Carneiro de Sá, Júlio 
Sá Pais e Manuel Carneiro Sá Pais; 

- João Correia e Laurinda Martins Fer-
nandes - m. c. filha Maria dos Anjos;  

- José Amorim e Rosa Gonçalves Puga 
- m. c. filho Carlos;  

- Amadeu Pereira Rodrigues, João Pe-
reira e Conceição Fernandes Rodrigues - 
m. c. Albertina Leitão Fernandes;  

- Alzira Pereira Dias - m. c. Filha (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 Le-
dobina Gonçalves. 

 
LEMBRAR! 

 
Lembro toda a Comunidade Paroquial, 

mas em particular os Encarregados de 
Educação, de que no dia 14 de Novem-
bro, Domingo, as catequese dos catequi-
zandos que têm catequese ao domingo, 
nesse dia, a catequese é às 11:00 horas, 
seguida da Eucaristia Dominical. 

 
O Pároco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

 
Segunda 

01 

 
 

08:15 
14:00 

Solenidade de Todos os Santos 
 

- António Barbosa Araújo (aniv. fal) - m. c. Família. 
- Eucaristia no Cemitério com responsos: Fiéis defuntos. 

 
 
 

Terça 
02 

 
 
 

07:00 

Comemoração de Todos os Fieis Defuntos 

Eucaristia no Cemitério: - Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - 
Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; - Manuel Barbosa Araújo e 
Esposa - m. c. Nora; - José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; - Francisco 
Sousa Rosas - m. c. irmã Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. 
c. Conceição Abreu Araújo; - Nossa Senhora dos Caminhos e todos os Santos 
- m. c. Conceição Abreu Araújo. 

Quinta 
04 

17:00 - Nossa Senhora de Fátima - m. c. Agostinho Oliveira Lopes. 

Sexta 
05 

17:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração;  
- XXXº Dia - Maria da Costa - m. c. Família. 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
06 

 
 
 
 
 
 

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 
(2/20) - m. c. Esposa (pg);  - Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes 
Mendes (18/20) - m. c. filho José Mendes de Sousa (pg); - Casimira Correia 
Gonçalves (11/12) - m. c. Filha e Genro (pg); - José Alves Abreu - m. c. irmã 
Conceição; - Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; - Manuel Barbo-
sa Araújo e Esposa - m. c. Nora;  - Almas do Purgatório - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Augusto 
Gomes de Sousa - m. c. Esposa; - José Lopes Oliveira (1/6) - m. c. Júlio da 
Cunha Oliveira (pg); - Manuel Lopes Soares Barbosa (1/112) Rol (pg); - Pais, 
Avós, Tios, Cunhados e Familiares de Maria Celeste Rodrigues; - Florinda 
Pereira de Matos e José Cerqueira - m. c. neta Cristina; - José Fernandes Ca-
chada - m. c. Família - João Pias e Aurora Afonso Vieira - m. c. filha Lurdes; - 
Missas de Rol (5).  

 
 
 
 
 

Domingo 
07 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 

XXXII Domingo do Tempo Comum 
 
- Igreja Paroquial: - Manuel António Vieira e António Fernandes 
Vieira - m. c. José Vieira; - Almas do Purgatório (9/9) - m. c. Maria 
Leitão Pais (pg); - João Correia e Laurinda Martins Fernandes (21/50) 
- m. c. Filhos (pg); - Lourenço Baptista Malheiro Vieira e José Lopes 
Crasto - m. c. filho Manuel Vieira; - Manuel Cachada Gonçalves Vieira 
e Maria de Lurdes Araújo Vieira (4/8) - m. c. Família (pg); - Maria 
Lima Reis - m. c. Inácio; - IVº Aniv. - Luís Pais Fernandes - m. c. 
Esposa; Missas de Rol (11).  
- Capela de Santo Amaro. As intenções encontram-se a página ante-
rior. 


