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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

Quarta 

15 

 

 

 
18:00 

 

 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

Domingo IV do Advento 
 
 
 
- António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - m. c. Rosalina 
Sousa; 
- Glória Baptista e Manuel Lopes Gonçalves - m. c. Manuel 
Baptista (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. José Caldas (pg); 
- José dos Santos Lima da Luz (4/14) - m. c. Família (pg); 
- Emília Lopes Gonçalves (28/30) - Rol (pg); 
- José Maria Lobato Correia (19/100) - m. c. Família (pg); 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emília Pinto - m. c. neto Jorge Correia; 
- Pais e Sogros de Amândio Matos (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (58/104) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (66/75) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (7/40) - Rol (pg). 

Queijada: O serviço de confissões será na quar ta e não na terça-feira. 
Pelas 17:30 horas, o sacerdote atenderá de confissões, às 18:00 horas celebra e eu-
caristia e continua a atender de confissão até às 19:00 horas. 
Fornelos e Queijada: No próximo domingo, dia 19 de dezembro, o Agrupamen-
to de Escuteiros de Anais, vem fazer a distribuição de Luz de Belém. Façam-se 
acompanhar de moedas para colaborarem com os escuteiros. 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da pergunta: “e nós, que devemos fazer?” 

Preparar o “caminho” por onde o Senhor vem significa questionar os nossos limites, o 
nosso egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira transformação da nossa vida no 
sentido de Deus. 

O Evangelho sugere três aspetos onde essa transformação é necessária: é preciso sair do 
nosso egoísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os esquemas de exploração e de 
imoralidade e proceder com justiça; é preciso renunciar à violência e à prepotência e res-
peitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, que o 
cristão é “batizado no Espírito”, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com 
essa dinâmica. 

A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fim desse “caminho de conver-
são”, espera-nos o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, mas 
provoca a conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: Deus está no 
meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste em fazer caminho connosco. 

A segunda leitura insiste nas atitudes corretas que devem marcar a vida de todos os que 
querem acolher o Senhor: alegria, bondade, oração.                                          In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Miq 5, 1 - 4a; 

Salmo Responsorial:  (79) (80); 

IIª Leitura: Hebr 10, 5 - 10; 

Evangelho: Lc 1, 39 - 45. 

ÁGUA VIVA  
Nº 425 – 6 a 18 de Dezembro de 2021 

DOMINGO III DO ADVENTO 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 4 de dezembro do corrente 
ano, faleceu o Senhor Joaquim Gomes, 
marido de Júlia Cerqueira de Oliveira 
Gomes, aos 66 anos. 

Acolhemos o corpo às 15:00 horas do 
dia 8 de dezembro, na Igreja paroquial. 
Aqui teve início a celebração exequial, às 
16:00 horas. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realizou-se sá-
bado, dia 11, às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

ANO DE SÃO JOSÉ 
 

O Papa visitou no dia 8 de Dezembro 
em Roma uma comunidade para o acom-
panhamento de jovens em situação de 
vulnerabilidade, onde encerrou o Ano de 
São José, convocado a 8 de dezembro de 
2020. 

O Vaticano informa que o encontro 
privado levou Francisco ao encontro de 
25 membros da fraternidade Bom Sama-
ritano, bem como representantes de fra-
ternidades espalhadas por toda a Itália, 
famílias nascidas na comunidade e pesso-
as que ali são regularmente assistidas. 

O programa incluiu a apresentação de 
uma peça sobre a vida de São José, reali-
zada pelos jovens convidados das duas 
fraternidades de Medjugorje, na Bósnia-
Herzegovina. 

O Papa ouviu algumas das histórias 
vividas pelos membros da comunidade, 
tomando a palavra para lhes agradecer e 
encorajar. 

“Não tenham medo da realidade, da 
verdade, das nossas misérias. Não te-
nham medo porque Jesus gosta da reali-
dade tal como ela é, não inventada; o 
Senhor não gosta de pessoas que inven-
tam as suas almas, que inventam os seus 
corações”, disse. 

Francisco desafiou os presentes a aju-

dar outros jovens que se encontrem em 
situações difíceis, ajudando-os a perceber 
que “há um caminho melhor”. 

O Papa abençoou a capela construída 
pelos membros da comunidade, com ma-
teriais reciclados, encerrando a visita 
com a oração dedicada a São José contida 
na Carta Apostólica “Patris Corde”. 

A Comunidade Cenáculo nasceu na 
Itália em 1983, por obra da Madre Elvira 
(Ir. Elvira Petrozzi), com a finalidade de 
acolher jovens em situação de vulnerabi-
lidade. 

Hoje, as “fraternidades” – como são 
chamadas – são 71 e estão presentes em 
20 países, entre os quais Portugal. 

OC 
 

MONTE DE VIDE 
 

A Fábrica da Igreja de Fornelos está a 
concretizar o aluguer do Monte de Vide à 
Navigator por 25 anos. Isto permite a 
Paróquia não ter responsabilidade com o 
Monte e ter uma receita ordinária anual 
começando em 980 Euros e sendo atuali-
zada ano após ano, de acordo com a in-
flação. 

Por esta razão, a Fábrica da Igreja pe-
diu propostas a diferente madeireiros 
para um corte raso da madeira existente 
no Monte de Vide. 

Recebemos as seguintes propostas: 
- Joaquim Pereira Madeiras, Unipessoal 

Ldª . 6.622.00 €; 
- Regielima, Cooperativa Florestal e 

Social - 5.5210.00 €; 
- Madeiras Cachada, Ldª - 6.450.00 € 
- João Miralhos - 8.150.00 €. 
O corte de madeira foi entregue à me-

lhor proposta, ao Senhor João Miralhos, 
pelo valor de 8.150 Euros. 

Este dinheiro será aplicado na Residên-
cia Paroquial: pagamento do arranjo das 
casas de banho, fossa e picheleiro. 

A Fábrica da Igreja vai centrar-se na 
conservação da Residência Paroquial, 
sobretudo o rés do chão. 

O Pároco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Seg. 
13 

18:00 - VIIº Dia: Júlio Lopes Malheiro; 
- Joaquim Rodrigues Oliveira - m. c. Manuel Gomes. 

Terça 
14 

17:00 - Carlos Costa - m. c. filha Paulina (pg). 

Quinta 
16 

 
17:00 

- João Fernandes Pereira (aniv) e Casimira Gonçalves de Brito - m. c. 
Família (17). 

Sexta 
17 

17:00 - Rosa Cerqueira (aniv), António Vicente da Silva e Filhos - m. c. Gra-
cinda Cerqueira da Silva. 

 
 
 
 
 

Sábado 
18 

 
 
 
 
 

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 (8/20) - m. c. Esposa (pg); - Maria de Lurdes Leitão 
Fernandes Dantas (5/6) - m. c. Marido (pg); - José Lopes Oliveira 
(4/6) - 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; - Manuel Fernandes Oliveira, Teresa Sousa Lo-
pes e Amândio Lopes de Oliveira - m. c. António Lopes Oliveira; - 
VIIº Aniv. - Gracinda dos Reis da Silva e Laurinda Araújo de Matos - 
m. c. sobrinha Deolinda; - João Lourenço. Esposa, Filhas, Genros e 
Neta - m. c. filha Maria; - Glória Amorim, Manuel Gomes Pereira e 
Emília Guimarães Lopes - m. c. filho Armindo; - Missas de Rol (6). 

 
 
 
 
 
 

Domingo 
19 
 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo IV do Advento 
 
- Júlio Araújo Lopes Vieira - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); - 
Augusto Araújo Lopes Vieira - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); - 
Artur Fernandes Correia - m. c. Família; - João Correia e Laurinda 
Martins Fernandes (25/50) - m. c. Filhos; - José Alves Loureiro e Ví-
tor Manuel Guimarães Loureiro - m. c. Marcolina Loureiro (pg); - 
Manuel Cachada Gonçalves e Maria de Lurdes Araújo Vieira (8/8) - 
m. c. Família (pg); - Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais 
(pg); - Laurentina Corredoura (pg); - IIº Aniv. - Carla de Jesus Sousa 
Pereira - m. c. Mãe (pg); - Ao Senhor e a Nossa Senhora de Fátima - 
Promessa de Paula Sousa (pg); - Cândida Pereira, Rosa Pereira de Sá, 
José Alves de Sousa e Rosa Cerqueira Reis - m. c. Fátima Sousa; - Ca-
simiro Mimoso do Lago, Maria Engrácia Correia do Lago e Manuel 
João Correia do Lago - m. c. José António Lago; - Missas de Rol (14). 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-assinala-final-do-ano-de-sao-jose/

