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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quar. 

26 

 
18:00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 

IV Domingo do Tempo Comum 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- São Brás (pg); 
- Irmãos Brandão José, Augusto e Casimiro - m. c. João 
Sousa da Cruz (pg); 
- Rosa de Sousa Lobato e Carminda Lobato - m. c. Lucin-
da Lobato (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oli-
veira e Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (24/100) - m. 
c. Família (pg); 
- José Lima - m. c. neta Cláudia; 
- Serafim Marques Vilas Boas e Laura dos Santos Lima 
(12/12) (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (63/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (12/40) - Rol (pg); 
- José Araújo Vieira (71/75) - Rol (pg); 
- Carlos Miguel Sousa Leitão (4/5) - Rol (pg). 

Fornelos: Foi encontrado um br inco em our o na Capela de Santo Amaro. 
 

 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a Palavra de Deus: ela é, 

verdadeiramente, o centro à volta do qual se constrói a experiência cristã. Essa Palavra 
não é uma doutrina abstrata, para deleite dos intelectuais; mas é, primordialmente, um 
anúncio libertador que Deus dirige a todos os homens e que incarna em Jesus e nos cris-
tãos. 

Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra deve estar no centro da vida comu-
nitária e como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa. 

No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra que se faz pessoa no meio dos ho-
mens, a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do sofrimento e da 
miséria. Sugere-se, também, que a comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao 
mundo essa Palavra libertadora. 

A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e alimentada pela Palavra libertadora 
de Deus: é uma família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos e postos ao servi-
ço do bem comum, numa verdadeira comunhão e solidariedade.                  In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Jer 1, 4 - 5. 17 - 19; 

Salmo Responsorial:  70 (71); 

IIª Leitura: 1 Cor 13, 4 - 13; 

Evangelho: Lc 4, 21 - 30. 
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COMISSÃO DE FESTAS DE 
SANTA MARIA MADALENA 

(Fornelos) 

A Confraria de Santa Maria Madalena 
acaba de constituir a Comissão de Festas 
para este ano de 2022. 

Além dos membros da Mesa Adminis-
trativa da Confraria, já publicados, apre-
sentamos os mordomos: 
Meia de Cima: 

- Tiago André Pais Oliveira; 
- Sílvia Isabel Pais Oliveira; 
- Isabel de Jesus Sousa da Silva; 
- Samuel José Sousa da Silva. 

Meia de Baixo: 
- Jacinta Beatriz Rodrigues Reis; 
- Hugo César Sousa Oliveira; 
- Rui Filipe Lopes Sousa; 
- Susana Filipa Pais da Silva. 
Desde já o nosso mais sincero obrigado 

por aceitarem este desafio. Nós Comuni-
dade Paroquial temos de colaborar con-
vosco. 

 
LEMBRAR! 

Não devia ser necessário lembrar aos 
membros da Comunidade Paroquial os 
compromissos de bons cristãos: ser pre-
sença habitual na vida da Comunidade, 
oferecerem-se para os mais variados ser-
viços, louvar os que mais trabalham pela 
Comunidade, informar sobre situações de 
doença ou pobreza, a partilha com a Co-
munidade Paroquial desde os Direitos 
Paroquiais, Anuais do Sagrado Coração 
de Jesus e Anuais da Confraria de Santa 
Maria Madalena. 

Mais uma vez lembro e informo que 
estão à vossa disposição envelopes espe-
cíficos para os Direitos Paroquiais. 

Volto a lembrar sobretudo, a atualiza-
ção de Direitos Paroquiais que vos per-
mite a gratuidade de serviços e documen-
tos. 

Façamos o verdadeiro apostolado e não 
esse apostolado de que os sacerdotes vi-
vem bem demais ou de que não pago 
porque não preciso do padre. Todos pre-

cisamos do sacerdote e é uma das maio-
res graças saber que todos os dias de cada 
ano e em todas as horas, o sacerdote está 
disponível. 

Sejam conscientes nas vossas partilhas. 
Segundo a doutrina da nossa Igreja, de-
vemos contribuir com um dia de trabalho 
do agregado familiar. 

Ao fazerem as vossas partilhas peçam 
os respetivos recibos como donativos 
para efeitos fiscais. 

O Pároco 

CEP 

O Conselho Permanente da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa (CEP) apelou à 
participação dos cidadãos nas eleições 
legislativas de 30 de janeiro, pedindo 
“clareza” aos partidos políticos, quanto 
às propostas para o país. 

“Tendo em conta o processo eleitoral 
em curso, o Conselho apela à participa-
ção democrática dos cidadãos no ato elei-
toral do próximo dia 30 e pede aos parti-
dos políticos que apresentem com clareza 
as suas propostas quanto aos grandes 
problemas da sociedade”, assinala o co-
municado conclusivo do encontro deste 
organismo, que decorreu por via digital. 

O texto, enviado à Agência ECCLE-
SIA, apresenta como particulares preocu-
pações da CEP, nesta campanha eleitoral, 
a atenção “à vida humana e sua salva-
guarda integral, às situações de pobreza e 
coesão económica, às questões da justiça, 
à desertificação do interior do país, à 
situação dos imigrantes e aos problemas 
ambientais”. 

O Conselho Permanente reforçou ainda 
o seu apelo em favor da “importância da 
vacinação para todos os cidadãos contra a 
Covid-19” e ao “cuidado reforçado em 
relação às medidas de proteção nos espa-
ços litúrgicos, tais como o distanciamen-
to previsto nas normas, a higienização e o 
uso de máscara”... 
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Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
25 

17:00 - Nossa Senhora de Fátima (pg).   
 

Sexta 
28 

17:00 
 

- Laurinda Martins Fernandes (aniv. nas) - m. c. filha Maria 
dos Anjos. 

 
 
 
 
 

Sábado 
29 

 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília 
Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família 
(pg); - IVº Aniv. Domingos Afonso Vieira - m. c. Esposa;             
- IIIº Aniv. - António Carneiro Matos de Sá - m. c. cunhada 
Júlia; - Manuel Lopes de Brito - m. c. filho Agostinho Reis 
de Brito; - Francelina Barros de Oliveira (18/82) - (Rol) (pg); 
- José de Oliveira Lopes e Rosa Sousa Lopes (44/51) - (Rol) 
(pg); - Júlio Pais Pereira e Carla Andreia Dantas Pereira 
(949/1367) - (Rol) (pg); - Manuel Lopes Soares Barbosa 
(10/113) - (Rol) (pg); - Maria Constança Pinto Dantas 
(21/41) - (Rol) (pg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domin. 
30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Domingo do Tempo Comum 
 

- Xº Aniv. - Manuel Fernandes de Oliveira - m. c. filho An-
tónio Lopes de Oliveira (17); - Almas do Purgatório (3/9) 
(pg); - José Alves Loureiro (aniv) - m. c. Esposa (pg); - João 
Correia e Laurinda Martins Fernandes (27/50) - m. c. Filhos 
(pg); - Júlio Matos Oliveira (aniv) - m. c. Família (pg); - Ama-
deu da Costa Pires Rego (147/176) - (Rol) (pg); - André Fili-
pe Pais Vieira (181/191) - (Rol) (pg); - António Alves de 
Oliveira (63/82) - (Rol) (pg); - Artur Manuel Cerqueira Alves  
(51/81) - (Rol) (pg); - Emília Cerqueira Araújo (3/8) - (Rol) 
(pg); - José Dias do Rego (63/80) - (Rol) (pg); - Júlia Fernan-
des de Matos (2/14) - (Rol) (pg); - Júlio Pais Pereira e Carla 
Andreia Dantas Pereira (950/1367) - (Rol) (pg); - Júlio de 
Sousa Lopes e Emília de Sousa Lopes (90/137) - (Rol) (pg); - 
Luís Pais Fernandes (114/147) - (Rol) (pg); - Maria da Costa 
(6/38) - (Rol) (pg); - Rosa Fernandes Lopes (48/68) - (Rol) 
(pg); - João Fernandes Vieira de Matos (5/83) - (Rol) (pg); 
 
 


