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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar 

01 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

Domingo II do Advento 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus 
 

 
 

 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Neste 1º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma pri-

meira abordagem à “vinda” do Senhor. 
Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança anuncia que é fiel 

às suas promessas e vai enviar ao seu Povo um “rebento” da família de David. A sua mis-
são será concretizar esse mundo sonhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-estar, 
vida em abundância, serão os frutos da ação do Messias. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho de David, a anunciar a todos os que 
se sentem prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo velho a 
que estais presos vai cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde conhecereis a 
liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem 
que vos traz o projeto desse mundo novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber 
identificar os seus apelos e ter a coragem de construir, com Ele, a justiça e a paz. 

A segunda leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no comodismo, 
mas a esperar numa atitude ativa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a vi-
vência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Bar 5, 1 - 9; 
Salmo Responsorial: 125 (126); 
IIª Leitura: Filip 1, 4 - 6. 8 - 11; 
Evangelho: Lc 3, 1 - 6. 

ÁGUA VIVA  
Nº 423 – 28 de Novembro a 4 de Dezembro de 2021 

DOMINGO I DO ADVENTO 



SANTA MARIA MADALENA 
 

A Comunidade Paroquial de Fornelos 
saúda a nova Confraria de Santa Maria 
Madalena, constituída para o triénio 2022 
e 2024 por: 

- Pedro Nuno Melo Martins, rua da 
Póvoa; 

- Luís Miguel Fernandes da Silva, rua 
de Trelães; 

- Pedro Matos Reis, rua de Grelido; 
- José António Alves Lago, rua de Bou-

quim. 
A Comunidade agradece, simultanea-

mente, aos que serviram a mesma Con-
fraria no último triénio. 

Que Santa Maria Madalena e São Cris-
tóvão vos conceda muita saúde e longos 
anos de vida. 

O Pároco 

 
AQUELA VIDA QUE,  

SENDO NOSSA, NÃO VIVEMOS 

 
Hoje, a vida passa-se quase só no exte-

rior de nós. Fugimos do que somos, por-
que somos bombardeados por tantas 
mentiras que deixámos de estar confortá-
veis perto da verdade. Perto de nós mes-
mos. Ocupamo-nos tanto que, com isso, 
não temos tempo para nos preocuparmos 
com o que é importante. A vida íntima é, 
para muitos, apenas um lugar desabitado 
e sem sentido. 

São tantas as capas que usamos para 
nos esconder que, talvez, já nem nos re-
conheceríamos se víssemos o que somos 
por baixo das aparências. No coração de 
cada um de nós guardamos o que decidi-
mos adiar e o que julgamos que nos daria 
demasiado trabalho, o que não valeria a 
pena, enfim, o que ficámos por ser. 

É essencial pensar bem sobre a vida 
que, sendo nossa, não vivemos. 

Há quem julgue que se chega à plenitu-
de através da acumulação. Acreditam na 
mentira de que, para se ser alguém de 
valor, é necessário ter muito, ter cada vez 

mais. Mas é o contrário… o caminho da 
paz implica ir renunciando ao que não é 
importante, seguindo em frente, com o 
coração vazio do que não importa. 

A felicidade é muito mais do que ter as 
necessidades satisfeitas e os desejos acal-
mados. Se alguém quer chegar a ser feliz, 
deve voltar a casa, esvaziar-se e deixar 
que entre a luz. 

Só vive a plenitude quem passou pelo 
vazio. 

Em silêncio e na quietude, descobrimo-
nos… por baixo das camadas de mundo 
com que nos defendemos da verdade. 

Se vivemos quebrados interiormente, o 
primeiro passo da recuperação é aceitar-
mo-nos assim, tal como estamos, para 
depois nos recompormos, tal como so-
mos. É preciso tempo e amor. 

O silêncio não é difícil. Difícil é aceitar 
que só nele se pode encontrar a verdade. 

José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 
 

 
“PRÉMIO ÁRVORE DA VIDA”  

 
A Igreja Católica distinguiu o teólogo 

João Manuel Duque com o Prémio 
‘Árvore da Vida – Padre Manuel Antu-
nes’, na sua edição de 2021, apresentan-
do-o como “figura marcante da cultura 
portuguesa”. 

A escolha foi anunciada em comunica-
do enviado hoje à Agência ECCLESIA 
pela Comissão Episcopal da Cultura, 
Bens Culturais e Comunicações Sociais. 

João Manuel Duque, professor catedrá-
tico da Faculdade de Teologia da Univer-
sidade Católica Portuguesa (UCP), é con-
siderado pelo júri do prémio como “um 
cruzador de fronteiras” entre a teologia e 
a filosofia, os saberes e a arte, especial-
mente a música, destacando ainda a sua 
“reiterada reflexão no campo”, traduzida 
em diversas publicações e no ensino na 
Escola de Artes da UCP, no Porto… 

 
OC 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
30 

17:00 - José Gonçalves Lopes (aniv) e Maria Pinto de Oliveira - m. c. filho Agosti-
nho. 

Quarta 
1 

17:00 - Iº Aniv. - Maria Fernandes Lopes - m. c. Marido e filho Jorge. 

Sexta 
3 

17:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
4 

 
 
 
 
 
 

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 
(6/20) - m. c. Esposa (pg); - Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (3/6) - 
m. c. Marido (pg); - José Lopes Oliveira (3/6) - m. c. Júlio Cunha Oliveira 
(pg); - Maria Alves e Marido - m. c. filha Conceição; - Maria Angelina Lurdes 
Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. c. Nora; - Almas do Purgatório - m. 
c. Conceição Abreu Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Santo Amaro e Todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - 
Nossa Senhora da Cabeça - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Augusto Gomes 
de Sousa - m. c. Esposa; - Casimira Correia Gonçalves  (12/12 - m. c. Filha e 
Genro (pg); - Vítor Manuel Dias Rodrigues, Francisco João Dias Rodrigues e 
Cândida da Conceição Ferreira Velho - m. c. Afonso Agostinho Dias Rodri-
gues; - José Fernandes Cachada - m. c. Família; - Missas de Rol (6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo II do Advento 
Igreja Paroquial:  
- Manuel António Vieira e António Fernandes Vieira - m. c. José Vieira; - João 
Correia e Laurinda Martins Fernandes (24/50) - m. c. Filhos (pg); - Lourenço 
Baptista Malheiro e José Lopes Crasto - m. c. filho Manuel Vieira; - Amadeu 
Dantas da Costa - m. c. irmão Inácio; - Manuel Cachada Gonçalves e Maria de 
Lurdes Araújo Vieira (7/8) - m. c. Família (pg); - João de Matos Pais - m. c. 
Confraria de Santa Maria Madalena (pg); - Beatriz de Jesus Carneiro Vieira - 
m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); - Antónia Araújo Lopes - m. c. João Ara-
újo Lopes Vieira (pg); - António Manuel Vieira - m. c. João Araújo Lopes 
Vieira (pg); - José António de Oliveira e esposa Teresa Vieira de Oliveira - m. 
c. José e Prazeres (pg); - Rosa Maria Pais Fernandes Vieira (pg); - Missas de 
Rol (14). 
 Capela de Santo Amaro:  
- IIIº Aniv. - António Fernandes Cachada (12/20) - m. c. Família (pg); - Rosa 
de Matos Carneiro de Sá, Júlio de Sá Pais e Manuel Carneiro de Sá Pais; - João 
Correia e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos Anjos; - José de 
Amorim e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos; - Amadeu Pereira Rodri-
gues, João Pereira e Conceição Fernandes Rodrigues - m. c. Albertina Leitão 
Fernandes; - Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg); - Franceli-
na Barros de Oliveira - m. c. Maria dos Anjos (pg); - Amândio Sousa Reis, 
Esposa e Ana Ribeiro de Melo - m. c. filho Casimiro; - João Pires Vaz, Espo-
sa, Filhos e Ledobina Gonçalves; - Joaquim de Sá Pais - m. c. Esposa; - João 
Pias e Esposa - m. c. filho Fernando. 


