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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

10 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

XXXIII Domingo do Tempo Comum 
 
- Domingos Dias Lobato (aniv. fal) - m. c. José Cerqueira Lo-
bato; 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Pais, Irmãos e Avós de Joaquim de Sá e Sousa; 
- 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; 
- Emília Lopes Gonçalves (25/30) - Rol (pg); 
- José Maria Correia Lobato (15/100) - m. c. Família (pg); 
- Maria Lucinda Alves do Lago (aniv. fal) m. c. Daniel Lago 
Sousa; 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Nossa Senhora da Guia (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria - m. c. filha Tânia (pg); 
- Maria de Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido; 
- Manuel Dantas Lima (aniv. fal) - m. c. filha Custódia; 
- Manuel Amorim Gonçalves - m. c. irmão António (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (54/104) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (62/75) - Rol (pg); 
- Nossa Senhora do Sameiro. 

Fornelos:  A Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada avisa que o 
horário de atendimento de inverno do executivo é Terças e Sextas das 18h15 

às 19h30. 
Festas Natalícias: Os Mordomos da Cruz iniciam no dia 7 de Novembro o pedi-
tório para a preparação das Festas Natalícias. Agradecemos a toda a Comunidade 
toda a compreensão.                                                                                 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum fala-nos do verdadeiro culto, do culto que deve-

mos prestar a Deus. A Deus não interessam grandes manifestações religiosas ou ritos externos mais 
ou menos sumptuosos, mas uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade 
para os seus projetos, de acolhimento generoso dos seus desafios, de generosidade para doarmos a 
nossa vida em benefício dos nossos irmãos. 

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma mulher pobre de Sarepta, que, apesar da sua 
pobreza e necessidade, está disponível para acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. A 
história dessa viúva que reparte com o profeta os poucos alimentos que tem, garante-nos que a 
generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são geradoras de vida e de vida 
em abundância. 

O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher pobre, de outra viúva, qual é o verdadeiro 
culto que Deus quer dos seus filhos: que eles sejam capazes de Lhe oferecer tudo, numa completa 
doação, numa pobreza humilde e generosa (que é sempre fecunda), num despojamento de si que 
brota de um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não têm o coração 
cheio de si próprios, são capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. 

A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo-sacerdote que entregou a sua vida em 
favor dos homens. Ele mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o dom perfeito que Deus quer e 
que espera de cada um dos seus filhos. Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera 
de nós o dom da nossa vida, ao serviço desse projeto de salvação que Ele tem para os homens e 
para o mundo.                                                                                                                    In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Dan 12, 1 - 3; 

Salmo Responsorial: 15 (16); 

IIª Leitura: Heb 10, 11 - 14. 18; 

Evangelho: Mc 13, 24 - 32. 
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DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 31 de Outubro de 2021, foi 
batizado o menino Leandro Crasto barbo-
sa, nascido a 20 de Junho de 2021, filho 
de Vítor Daniel Lopes Barbosa e de Joa-
na Filipa Araújo Lopes Crasto. 

São padrinhos: João Tomás Malheiro 
Lourenço e Filipa Daniela Cachada Viei-
ra. 

 
AGRADECIMENTO 

(Fornelos) 

Agradeço em nome da Comunidade 
Paroquial a oferta de uma toalha de altar 
bordada e uma almofada de altar à senho-
ra Teresa de Brito Pinto. Esta toalha fica 
ao serviço da Comunidade, sobretudo 
para as eucaristias campais aquando das 
festas. O nosso mais sincero obrigado. 

 
A SABER APRENDER 

A não ter medo de mudar 

 
O futuro do planeta depende de nós, 

mas não pelas razões que estás a pensar. 
Depois de 4.5 mil milhões de anos de 
história deste planeta, existe uma espécie 
— nós — capaz de alterar tanto o seu 
ambiente como faria um enorme meteori-
to ou um mega-vulcano. Com os nossos 
estilos de vida e as assimetrias económi-
cas que criámos entre os países ricos e 
pobres, tornámo-nos numa superpotência 
geológica capaz de alterar o clima no 
espaço de duas a três gerações, dando 
início a uma nova era geológica: o antro-
poceno. Finalmente controlamos o clima 
planetário e a evolução da vida na terra. 
E agora? 

O investigador britânico Colin Water e 
uma grande equipa de outros investiga-
dores escreveram um artigo; para a Sci-
ence em 2016 onde a quantidade de be-
tão produzida pelos seres humanos daria 
para cobrir o planeta inteiro com uma 
camada equivalente a 7 folhas de papel 
A4 de 80g. No recente livro do Professor 

Mark Maslin ”How to save our pla-
net” (Penguin Random House, 2021), 
esse confirma que existem mais bonecos 
mini-Legos do que pessoas reais. E desde 
o ano de 1500 que, em média, se extin-
guem 1.5 espécies por ano e a massa de 
CO2 que emitimos para a atmosfera des-
de a revolução industrial é igual ao peso 
de 20 Muralhas da China. Quando nos 
embrenhamos nos factos associados ao 
antropoceno, a vontade que dá é a de ir 
dar uma volta pela floresta para espaire-
cer, como fez Henry David Thoreau em 
1845 por dois anos da sua vida. 
“Walden ou a vida nos bosques” é o 

livro onde Thoreau conta a sua experiên-
cia. Sabendo que o desafio climático está 
muito relacionado com a economia, no 
capítulo que escreve sobre esse tema diz 
que «A absoluta simplicidade e o despo-
jamento da vida que o homem levava nos 
tempos primitivos tinham pelo menos a 
vantagem de deixá-lo ser hóspede da 
natureza. Quando se sentia retemperado 
pelo alimento ou pelo sono, tinha a estra-
da novamente diante de si. Morava neste 
mundo como se fosse numa tenda e esta-
va sempre palmilhando vales, cruzando 
planícies, galgando cumes de montanhas. 
Mas vejam só! Os homens transforma-
ram-se nos instrumentos dos seus instru-
mentos.» 

O domínio sobre o clima no antropoce-
no leva a que tenhamos posto de lado a 
pedagogia do desapego proveniente da 
experiência de ser acolhido no mundo 
natural como “hóspede” para nos apropri-
armos desse lugar e tornarmo-nos seus 
donos. Seria como se acolhessem alguém 
em vossa casa que, entretanto, se apro-
pria dela, faz o que quer e lhe apetece, 
destruindo-a, e destruindo-se a si mesmo. 
Daí que a subtileza da última frase de 
Thoreau seja a de que os nossos estilos 
de vida, afastados da simplicidade e desa-
pego que marcaram a experiência de aco-
lhimento que fazíamos com a natureza, 
nos tenha instrumentalizado. (cont) 

Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quinta 
11 

17:00 - Iº Aniv. - Rosa Alves Dantas e Casimiro de Melo Dias (9/12) - m. c. 
filho José Alves Dantas (pg). 

Sexta 
12 

18:00 - Iº Aniv. - Manuel Fernandes Lopes - m. c. Família (10). 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
13 

 
 
 
 
 
 
 

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 (3/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Adelino Rabeca de Sousa e Maria Fernandes Mendes (19/20) - m. c. 
filho José Mendes de Sousa (pg);  
- Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição;  
- Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. c. 
Nora;  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;  
- Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Santo Expedito - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- José Lopes Oliveira (1/4) - m. c. Manuel da Cunha Oliveira (pg);  
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg);  
- Florinda Pereira de Matos e José Cerqueira - m. c. neta Cristina;  
- Missas de Rol (6).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
14 
 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 
 
 
 
 

XXXIII Domingo do Tempo Comum 
 
- Artur Fernandes Correia - m. c. Família; 
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (22/50) - m. c. Filhos 
(pg);  
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo Vieira 
(5/8) - m. c. Família (pg);  
- Vº Aniv. - João Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg); 
- João Pais Fernandes e Glória Cerqueira Lopes - m. c. filha Madalena 
(pg); 
- Manuel Pereira Dias e Emília Pereira Lopes - m. c. filho António; 
- Júlio de Sá Pais - m. c. Confraria de Santa Maria Madalena (pg); 
- Missas de Rol (11).  
 
Eucaristia Dominical para com a Catequese. 
 
 
 
 
 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad2622

