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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 

Quarta 

22 

 

17:00 
 

- IIIº Aniv. - Inácio da Silva Pereira e Maria Correia - m. c. filho José; 
- IVº Aniv. - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda; 
- Pais e Irmão de Joaquim Sá;  
- João Manuel de Sousa Faria (2/2) - m. c. irmã Albertina (pg). 

 

 

Sábado 

25 

 

 

09:30 

Natal do Senhor 
- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Emília Barros Rodrigues; - Pais, 
Irmãos e Familiares de Custódia Castela; - António Vicente Vieira e 
Esposa (pg); - Menino Jesus (pg); - Emília Pinto - m. c. Grupo Coral 
(pg); - Abel Silvino Vilas Boas Vieira, Esposa e filho Carlos - m. c. 
Maria dos Prazeres Caldas (pg); - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. 
netos Gil e Joel. 

 
 
 
 
 
 

Dom 
26 

 
 
 
 
 
 

09:30 
 

Sagrada Família 
 

- Emílio dos Santos Lima da Luz - m. c. Esposa; - Serafim Marques 
Vilas Boas e Maria Laura dos Santos lima (11/12) (pg); - Gaspar da 
Silva Quintas e Esposa - m. c. Filho; - José Pereira da Silva e Gracinda 
Vieira Afonso - m. c. Teresa da Silva; - José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Emília Lopes Gonçalves (29/30) - Rol (pg); - José Maria Lobato 
Correia (20/100) - m. c. Família (pg); - Alfredo de Passos Rodrigues e 
filho Vítor - m. c. Esposa; - Domingos Cerqueira Ribeiro (59/104) - 
Rol (pg); - José Araújo Vieira (67/75) - Rol (pg); - João Manuel de 
Sousa Faria (8/40) - Rol (pg); - Carlos Manuel de Sousa leitão (3/5) - 
Rol (pg); - Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); - Nos-
sa Senhora do Sameiro (pg); - Belmira da Silva Matos, Joana da Silva 
Matos e Belmira Oliveira Matos - m. c. Amândio Matos (pg); - Maria 
dos Anjos Gonçalves Vieira Oliveira - m. c. irmã Prazeres (pg). 

Fornelos e Queijada: A Junta de Freguesia estará encer rada no horá-
rio da funcionária no período de 20 a 31 de dezembro. 

Catequese: Para cumpr imento da semana de contenção, 2 a 9 de Janeiro, a 
catequese é retomada no fim de semana de 15 de 16 de janeiro. 
Fornelos: Terça-feira, 14:00 horas, Visita aos doentes 
Queijada: Quar ta-feira, 14:00 horas, visita aos doentes. 
Terça-feira, dia 21 de dezembro, das 05:00 às 19:00 horas, colheita de sangue e 
medula óssea na Escola António Feijó.                                                         Boa se-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Nestes últimos dias antes do Natal, a mensagem fundamental da Palavra de Deus gira à volta da 

definição da missão de Jesus: propor um projeto de salvação e de libertação que leve os homens à 
descoberta da verdadeira felicidade. 

O Evangelho sugere que esse projeto de Deus tem um rosto: Jesus de Nazaré veio ao encontro 
dos homens para apresentar aos prisioneiros e aos que jazem na escravidão uma proposta de vida e 
de liberdade. Ele propõe um mundo novo, onde os marginalizados e oprimidos têm lugar e onde os 
que sofrem encontram a dignidade e a felicidade. Este é um anúncio de alegria e de salvação, que 
faz rejubilar todos os que reconhecem em Jesus a proposta libertadora que Deus lhes faz. Essa pro-
posta chega, tantas vezes, através dos limites e da fragilidade dos “instrumentos” humanos de 
Deus; mas é sempre uma proposta que tem o selo e a força de Deus. 

A primeira leitura sugere que este mundo novo que Jesus, o descendente de David, veio propor é 
um dom do amor de Deus. O nome de Jesus é “a Paz”: Ele veio apresentar uma proposta de um 
“reino” de paz e de amor, não construído com a força das armas, mas construído e acolhido nos 
corações dos homens. 

A segunda leitura sugere que a missão libertadora de Jesus visa o estabelecimento de uma relação 
de comunhão e de proximidade entre Deus e os homens. É necessário que os homens acolham esta 
proposta com disponibilidade e obediência – à imagem de Jesus Cristo – num “sim” total ao pro-
jeto de Deus.                                                                                                      In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sir 3, 3 - 7. 14 - 17; 

Salmo Responsorial:  127 (128); 

IIª Leitura: Col 3, 12 - 21; 

Evangelho: Lc 2, 41 - 52. 

ÁGUA VIVA  
Nº 426 – 19 a 25 de Dezembro de 2021 

DOMINGO IV DO ADVENTO 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 11 de dezembro do corrente 
ano, faleceu a Senhora Júlia Fernandes de 
Matos, aos 87 anos. 

Acolhemos o corpo às 09:00 horas do 
dia 14 de dezembro, na Igreja paroquial. 
Aqui teve início a celebração exequial, às 
10:30 horas. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

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

- No dia 14 de dezembro do corrente 
ano, faleceu a Senhora Emília Cerqueira 
de Araújo, aos 81 anos. 

Acolhemos o corpo às 09:00 horas do 
dia 16 de dezembro, na Igreja Paroquial. 
Aqui teve início a celebração exequial, às 
10:00 horas. 

Foi a sepultar ao cemitério local de 
Fornelos. 

A missa de sétimo dia, realiza-se se-
gunda-feira, dia 20, às 17:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

MENSAGEM DE NATAL 
 

Nesta quadra Natalícia, palavras como 
esperança, amor, solidariedade e paz apa-
recem nos cartões, nas canções e nos 
desejos que fazemos para aqueles que 
mais gostamos. 

Temos de acreditar que mais que pala-
vras, elas são um sonho possível, um 
sonho que podemos realizar fazendo a 
nossa parte, na nossa casa, no nosso tra-
balho sob a premissa “DAR DE SI, AN-
TES DE PENSAR EM SI”, porque é em 
nós que tudo começa. 

É época de reunião familiar e de reen-
contro com os que estão longe, não pode-
mos esquecer que a pandemia ainda não 
terminou, devemos por isso, desfrutar 
desta Quadra Natalícia em pleno, com 
muita alegria e confiança em dias melho-
res, na companhia dos nossos familiares, 

mas com a moderação que a situação 
ainda recomenda. 

Para os nossos emigrantes deixamos 
aqui também uma palavra de carinho e de 
conforto, sobretudo, para todos aqueles 
que não têm possibilidade de passar esta 
época junto da família. 

Uma palavra especial para todos os que 
em casa ou nos hospitais sofrem com a 
doença: força e luta! Uma outra palavra 
para todos os que perderam familiares e 
amigos: fé e serenidade, mantendo viva a 
memória e as memórias dos que parti-
ram. 

Desejamos os melhores votos de um 
Santo Natal, com fraternidade e paz, e de 
um feliz Ano Novo de 2022, com renova-
da esperança, otimismo e saúde. 

FESTAS FELIZES!!!! 
São os Votos da Junta de Freguesia de 

Fornelos e Queijada. 
 

VIVEMOS NUM MUNDO  
DE MONÓLOGOS 

 
Todos querem falar, ninguém quer ou-

vir. Muitos expressam o que pensam e 
sentem, mas poucos se deixam impressi-
onar. 

Tiramos conclusões de forma muito 
rápida e ficamos mais seguros desses 
nossos julgamentos precipitados a respei-
to de tudo e todos, como se não fossemos 
capazes esperar um pouco mais para que, 
com tempo e inteligência, descobrir a 
verdade por baixo das primeiras aparên-
cias. Talvez porque pensámos que não há 
nada para além disso. 

É já raro que alguém vá ao encontro de 
outro, com vontade de o escutar e de com 
ele construir algo, de chegar a novas idei-
as e melhores perspetivas. 

É preciso coragem para nos silenciar-
mos, para deixarmos, ainda que apenas 
por algum tempo, de nos colocar no cen-
tro de um mundo onde os outros não são 
mais do que atores secundários. Figuran-
tes. Como se só o eu importasse… Ecclesia 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
20 

17:00 - VIIº Dia: Emília Cerqueira de Araújo (pg). 

Terça 
21 

17:00 - Necas do Calvário, Esposa e Filhos - m. c. filha Palmira (pg); 
- Manuel Pereira Alves, Esposa e Filhos - m. c. filho José. (pg). 

Quinta 
23 

17:00 - Rosa Fernandes Lima, Rosalino Barros e António Ferreira de Sousa - m. c. 
Maria Cândida Lima Barros. 

 
Sexta 

24 

 
16:00 

- Júlio Araújo Lopes Vieira - m. c. Família (pg); 
- António Ferreira da Costa - m. c. Emília Vieira (pg);  
- José Oliveira Lopes - m. c. afilhada Emília Vieira (pg); 
- Emília Oliveira Lopes - m. c. afilhada Emília Vieira (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
25 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 

Natal do Senhor 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga Lopes e 
Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Domingos Afonso Vieira 
(9/20) - m. c. Esposa (pg); - Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (6/6) - 
m. c. Marido (pg); - José Lopes Oliveira (4/4) - m. c. Manuel Cunha Oliveira 
(pg); - José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; - Manuel Abreu e Esposa - m. 
c. filha Conceição;- Manuel Barbosa Araújo e Esposa - m. c. Nora; - Almas do 
Purgatório, Santíssimo Sacramento, Imaculada Conceição, S. Estêvão e todos 
os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Álvaro da Cunha Araújo - m. c. 
Esposa e Filhas; - Emília Lopes Gonçalves – m. c. Filhos (pg); - Alfredo Bap-
tista Pais e Ana Sousa Pais - m. c. neta Lurdes Pais (26); - Manuel Lopes Soa-
res Barbosa - m. c. Filhos (pg); - José Oliveira Lopes - m. c. afilhado José; - 
Cândida Pereira, Rosa Pereira de Sá e João Fernandes Vieira de Matos - m. c. 
Lucinda Pereira de Sá (pg); - Almas do Purgatório - m. c. João Araújo Lopes 
Vieira (pg); - Menino Jesus - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); - José Lopes 
Malheiro - m. c. filha Lúcia; - Rosa Araújo Lopes - m. c. João Araújo Lopes 
Vieira (pg); - António Araújo Lopes - m. c. João Araújo Lopes Vieira (pg); - 
Manuel Pereira Dias e Emília de Oliveira Lopes - m. c. filho José; - António 
Jerónimo de Sousa (aniv. fal) - m. c. filha Rosa Maria de Matos Vieira; -Mário 
de Barros Martins e Maria Altina Lopes Pais - m. c. filho José Manuel Martins; 
- António Domingos Alves de Matos (aniv. nas) - m. c. filha Lucília; - Iº Aniv. 
- Gracinda Alves de Matos - m. c. afilhada Lucília; - Missas de Rol (5). 
 
 - Capela de Santo Amaro: Santo Amaro - m. c. Devoto (pg); - João Correia 
e Laurinda Martins Fernandes - m. c. filha Maria dos Anjos; - José de Amorim 
e Rosa Gonçalves Puga - m. c. filho Carlos. 

 
Domingo 

26 
 

 
 

08:15 
 

Sagrada Família 
 

- Povo de Deus. - 58º Aniversário de Matrimónio de José Matos Rego e Lu-
cinda Fernandes Pais - m. c. Filhos (pg). 


