
FICHA TÉCNICA  
Boletim Paroquial de Fornelos e Queijada • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa  

• Publicação: Semanal • Tiragem: 200 Ex. tel. 258 944 132  • E-mail: parocofornelos@diocesedeviana.pt  
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com • Facebook: Paroquias Ribeira Fornelos Queijada  

• Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho. 

Email: parocoqueijada@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
07 

19:00 - Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXIV Domingo do Tempo Comum 
 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (8/12) - m. c. Marido (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oliveira e Do-
mingos Lobato - m. c. Esposa; 
- Maria e Lurdes Araújo e Silva - m. c. Marido; 
- Benfeitores da Paróquia e da Confraria do Santíssimo Sacramento; 
- António Vicente Vieira e Esposa (pg); 
- Santa Bárbara (pg); 
- São José e São Judas Tadeu - Promessa de Fátima Malafaia (pg); 
- Maria Vieira de Oliveira (aniv), Marido e Neta - m. c. João Pereira; 
- Custódia da Silva Passos (aniv. fal) - m. c. João Pereira; 
- José Pereira Rodrigues, Filhos e Neto - m. c. João Pereira; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (47/100) - m. c. Família 
(pg); 
- Pais e Irmãos de Serafim Brandão; 
- José de Araújo Vieira (2/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- José de Castro Vieira (7/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira - m. c. Pessoa Amiga (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (34/40) - Rol (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (85/104) - Rol (pg). 
 
 
 
 
 

- Fornelos e Queijada: A Junta de Freguesia estará encer rada no ho-
rário da funcionária no período de 16 de agosto a 05 de setembro de 2022. 

 
Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência de quanto é exigente o caminho do 

"Reino". Optar pelo "Reino" não é escolher um caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer 
um caminho de renúncia e de dom da vida. 

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do "caminho do discípulo": é um caminho 
em que o "Reino" deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre os 
nossos próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contacto com esta proposta tem de 
pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para a acolher... Jesus não admite meios-termos: 
ou se aceita o "Reino" e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e "a fundo perdido", ou não vale 
a pena começar algo que não vai levar a lado nenhum (porque não é um caminho que se percorra 
com hesitações e com "meias tintas"). 

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-se pelo "Reino" que só em 
Deus é possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, portanto, aí, um encoraja-
mento implícito a aderir ao "Reino": embora exigente, é um caminho que leva à felicidade plena. 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental, para todos os que aceitam a dinâmi-
ca do "Reino"; só ele permite descobrir a igualdade de todos os homens, filhos do mesmo Pai e 
irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do "Reino" é reconhecer em cada homem um irmão e 
agir em consequência.                                                                                                   In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Ex 32, 7 - 11. 13 - 14; 

Salmo Responsorial: 50 (51); 

IIª Leitura: Tim 1, 12  - 17; 

Evangelho: Lc 15, 1 - 32. 

ÁGUA VIVA  
Nº 463 –  04 a 10 de Setembro de 2022 

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 28 de Agosto, foi batizado o 
menino Diogo Monteiro Malheiro, nasci-
do a 23 de Agosto de 2021, filho de Or-
lando José Martins da Silva Malheiro e 
de Fátima Marlene Fernandes Monteiro. 

São padrinhos: José Marinho Martins 
da Silva Malheiro e Marlene Martins da 
Silva Malheiro. 

- No dia 29 de Agosto, faleceu o Se-
nhor António Crasto Fernandes Vieira, 
aos 64 anos. 

O corpo foi acolhido, na Igreja Paroqui-
al,  às 16:30 horas do dia 30 de Agosto. 
Às 18:00 horas, teve início a celebração 
exequial. Foi a sepultar ao cemitério local 
de Fornelos. 

A missa de sétimo dia, é celebrada no 
dia 5 de Setembro, às 19:00 horas, na 
Igreja Paroquial. 

As mais sentidas condolências. 
 

GRATIDÃO 
 

Os familiares de Amândio de Oliveira 
Lopes agradecem todos os gestos de cari-
nho e as ofertas no valor de 155 Euros 
para sufrágios. 

 
“O FUTURO VAIS EXIGIR SA-
CERDOTES COM ESTILO NOVO” 

 
O presidente da Comissão Episcopal 

Vocações e Ministérios (CEVM), da 
Igreja Católica em Portugal, afirmou que 
“o futuro vai exigir sacerdotes com estilo 
novo”, salientando que ninguém está 
dispensado de “procurar as melhores 
formas de responder à formação sacerdo-
tal”. 

“Não estamos dispensados, a comissão 
e toda a Igreja, todos os âmbitos educati-
vos, de em diálogo com as famílias, com 
as comunidades, procurar as melhores 
formas de responder à formação, neste 
caso sacerdotal”, disse D. António Au-
gusto Azevedo, em declarações à Agên-

cia ECCLESIA, no Simpósio do Clero, 
em Fátima. 

O presidente da CEVM, da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), explicou 
que o novo documento de orientação para 
a formação sacerdotal, que ainda vai ser 
discutido, inclui vários agentes, “sendo 
que o próprio é também agente de forma-
ção”. 

“Implica as comunidades dos seminá-
rios, as dioceses, todo o clero, as famí-
lias, as áreas da Igreja, todos estão incluí-
dos. Há muito para fazer, a nova ‘Ratio 
[Fundamentalis Institutionis Sacerdota-
lis’, da Congregação para o Clero, 2016] 
aponta algumas pistas, mas serão sempre 
insuficientes”, desenvolveu. 

D. António Augusto Azevedo salienta 
que o documento “valoriza mais a forma-
ção seguinte, no início do ministério”, e 
ao longo da vida do padre, porque o ca-
minho formativo não se esgota, “sendo 
natural que se chegue ao sacerdócio com 
algumas lacunas”, e é importante na Igre-
ja “dar mais atenção, importância”, ao 
que têm de fazer após a ordenação. 

“O futuro vai exigir sacerdotes com 
estilo novo, e creio que estamos a perce-
ber isso e para lá caminharemos. Demora 
o seu tempo, mas é preciso começar o 
caminho e passos bonitos vão ser dados”, 
realçou. 

Na síntese sinodal da CEP, sobre a for-
mação dos sacerdotes, lê-se que têm 
“uma formação deficiente quer para lidar 
com os problemas humanos da vida con-
temporânea, quer para trabalhar com os 
leigos, que exigem trabalho em equipa, 
corresponsável e de partilha de autorida-
de”, que não têm “formação adequada 
para responder a questões emergentes”. 

O bispo de Vila Real, que compreende 
e reconhece “todos esses desafios”, assi-
nala que a nível educativo existem 
“algumas dificuldades” na formação para 
o ministério, como há dificuldades na 
escola, nas famílias, e que são “inerentes 
à própria lógica da formação”…        

LS/CB 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
05 

19:00 - VIIº Dia - António Crasto Fernandes Vieira (pg). 

Quinta 
08 

18:30 - Eva Maria Baptista dos Santos - m. c. filha Isabel. 

Sexta 
09 

18:30 - Martinho Mestraço (aniv. fal) - m. c. Família. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
10 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Famí-
lia (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (5/10) - m. c. Esposa (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (5/100) - m. c. Filhas (pg); 
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg);  
- Francelina Barros Oliveira -  m. c. Maria dos Anjos (pg);   
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Maria dos Anjos (pg); 
- Nossa Senhora da Peneda e todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo;  
- Santo Onofre - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- Vº Aniv. - António  dos Reis de Brito  - m. c. irmão Agostinho 
(pg);  
- XXXº Dia - Amândio de Oliveira Lopes - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg);  
- Missas de Rol: (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV Domingo do Tempo Comum 
 

- XVIIIº Aniv. - Rosa Pereira de Sá e João Fernandes Vieira de 
Matos - m. c. filho João Pereira de Matos;  
- João Correia e Laurinda Martins Fernandes (47/50) - m. c. Filhos 
(pg); 
- Maria de Jesus Matos Miguel (14/24) - Rol (pg);  
- Almas do Purgatório - m. c. Maria Leitão Pais (pg);  
- Rosa Pereira de Sá (aniv. fal) - m. c. filha Rosa Matos;  
- Artur Fernandes Malheiro (11/30) - m. c. Família (pg);  
- Gracinda Lopes Gonçalves (5/66) - Rol (pg);  
- Emília Lopes Gonçalves - m. c. Filhos (pg);  
- João Daniel Lopes Eusébio - m. c. Família (pg);  
- Senhor da Saúde - Promessa de Maria Correia Dias;  
- Vítor Vieira Lopes (aniv. fal) e Maria Zulmira Alvarez Gonçalves 
- m. c. Madalena da Gaiva;  
- Missas de Rol: (10). 
 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/sinodo-igreja-que-acolha-todos-exigente-na-formacao-dos-padres-e-leigos-menos-hierarquica-e-mais-transparente-sintese-portuguesa-foi-enviada-para-o-vaticano/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/sinodo-igreja-que-acolha-todos-exigente-na-formacao-dos-padres-e-leigos-menos-hierarquica-e-mais-transparente-sintese-portuguesa-foi-enviada-para-o-vaticano/

