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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
Quarta 

28 

 
 

19:00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Povo de Deus. 

Queijada: Quarta-feira, após a eucaristia, reunião de Catequistas. 
Fornelos: A missa em Santo Amaro está suspensa até à conclusão da pintura 

do teto da Capela. 
 

Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, a reflexão sobre a nossa relação com os 

bens deste mundo... Convida-nos a vê-los, não como algo que nos pertence de forma ex-
clusiva, mas como dons que Deus colocou nas nossas mãos, para que os administremos e 
partilhemos, com gratuidade e amor. 

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia violentamente uma classe dirigente ocio-
sa, que vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa minimamen-
te com o sofrimento e a miséria dos humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pactu-
ar com esta situação, pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o 
projeto que Deus sonhou para os homens e para o mundo. 

O Evangelho apresenta-nos, através da parábola do rico e do pobre Lázaro, uma cate-
quese sobre a posse dos bens... Na perspetiva de Lucas, a riqueza é sempre um pecado, 
pois supõe a apropriação, em benefício próprio, de dons de Deus que se destinam a todos 
os homens... Por isso, o rico é condenado e Lázaro recompensado. 

A segunda leitura não apresenta uma relação direta com o tema deste domingo... Traça 
o perfil do "homem de Deus": deve ser alguém que ama os irmãos, que é paciente, que é 
brando, que é justo e que transmite fielmente a proposta de Jesus. Poderíamos, também, 
acrescentar que é alguém que não vive para si, mas que vive para partilhar tudo o que é e 
que tem com os irmãos?                                                                                           In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Hab 1, 2 - 3; 2, 2 - 4; 

Salmo Responsorial: 94 (95); 

IIª Leitura: Tim 1, 6  - 8. 13 - 14; 

Evangelho: Lc 17, 5 - 10. 

ÁGUA VIVA  
Nº 466 – 25 de Setembro a 01 de Outubro de 2022 

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 16 de Setembro do ano corren-
te, faleceu o Senhor António Lopes Ma-
lheiro, marido de Rosa Barros de Brito, 
aos 81 anos. 

- Acolhemos o corpo às 15:00 horas do 
dia 18 de Setembro, na Igreja Paroquial. 
Às 16:00 horas, teve início a celebração 
exequial. Foi a sepultar ao cemitério local 
de Fornelos. 

A missa de sétimo dia foi celebrada na 
terça-feira, dia 20 de Setembro, às 18:30 
horas. 

A família agradeceu publicamente aos 
mais variados gesto solidários e as ofer-
tas no valor de 1045 Euros para sufrá-
gios. 

- No dia 21 de setembro do ano corren-
te, faleceu o Senhor Abílio de Sousa 
Pais, marido de Deolinda de Matos Fer-
nandes de Bouça, aos 81 anos. 

- Acolhemos o corpo às 08:30 horas do 
dia 23 de Setembro, na Igreja Paroquial. 
Às 09:30 horas, teve início a celebração 
exequial. Foi a sepultar ao cemitério local 
de Fornelos. 

A missa de sétimo acontecerá na terça-
feira, dia 27 de Setembro, às 18:00 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

CATEQUESE 
(Fornelos) 

Estamos prestes a iniciar uma novo ano 
catequético coincidente com o início do 
novo ano pastoral. 

Assim, para o fim de semana de 1 e 2 
de outubro vamos iniciar a catequese. 

- No dia 1, missa vespertina, às 18:00 
horas, queremos a presença dos grupos 
do Quarto, Quinto, Sétimo e Oitavo Ano 
de Catequese. Também os respetivos Pais 
devem estar presentes para o compromis-
so em Igreja dos melhores propósitos 
para o Ano Catequético. 

- No dia 2 de Outubro, na eucaristia das 
08:15 horas, teremos para o compromisso 
os Pais e Catequizandos do Primeiro, 

Segundo, Terceiro, Sexto, Nono e Déci-
mo Ano. 

 
NOTA PASTORAL 

«Eu renovo todas as coisas» (Ap. 21, 5) 

 
Saúdo todos os diocesanos, no início 

deste novo ano pastoral. 
Cada ano que começa é sempre uma 

oportunidade para a renovação e para 
sonhar novos caminhos, a nível pessoal, 
familiar e comunitário. 

O contexto em que vivemos social e 
culturalmente, com fortes implicações no 
plano económico, exige de todos em ge-
ral, e dos cristãos em particular, firmeza 
de convicções, aprofundamento das ra-
zões da esperança, solidariedade e comu-
nhão na resposta aos desafios do mundo 
de hoje e testemunho coerente perante os 
que procuram o sentido da vida. 

Como comunidade diocesana, vamos 
continuar o exercício exigente e nunca 
acabado de promover a sinodalidade na 
vida e na missão da Igreja. Participámos 
com o nosso contributo para a reflexão a 
realizar no Sínodo dos Bispos, no próxi-
mo ano de 2023, iremos acompanhar o 
andamento do referido sínodo e prepara-
mo-nos para receber as conclusões e so-
bretudo as orientações que o Santo Padre 
nos oferecerá através de um documento 
pós-sinodal. 

Mas, exorto desde já, a continuarmos a 
promover a comunhão, a participação e a 
corresponsabilidade comum de todos os 
batizados na missão evangelizadora da 
Igreja. Tal como o Concilio Ecuménico 
Vaticano II nos apresenta, na Constitui-
ção Lumen Gentium, cap II, a Igreja é 
Povo de Deus, cujos membros são iguais 
em dignidade pela sua condição de Bati-
zados. 

Os Conselhos Pastorais, Diocesano, 
Paroquiais, de Unidade Pastoral e Arci-
prestal, a que temos de dar novo vigor, 
revestem-se de máxima importância no 
exercício da sinodalidade eclesial…  

D. João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
26 

19:00 - José de Oliveira Lopes e Carla Sofia - m. c. Esposa e Filho (pg). 

Terça 
27 

18:00 - VIIº Dia: Abílio de Sousa Pais (21) (pg). 

Quarta 
28 

18:00 - Teresa Rodrigues Vieira (aniv.) e António Dias Correia - m. c. 
filha Gracinda. 

Quinta 
29 

18:30 - Iº Aniv. - Manuel Lopes Soares Barbosa - m. c. F. B. U. 

Sexta 
30 

18:00 - XXXº Dia - Amândio de Araújo Vieira - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg). 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
01 

 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Do-
mingos Afonso Vieira (8/10) - m. c. Esposa (pg); - Tereza de Jesus 
da Silva Oliveira (8/100) - m. c. Filhas (pg); - Casimira Correia 
Gonçalves (10/12) - m. c. Maria Cerqueira (pg); - José Fernandes 
Cachada -  m. c. Família; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; - Maria Alves e Marido  - m. c. filha Conceição;  - 
Maria Angelina Lurdes Magalhães Vieira Antunes e Marido - m. c. 
Nora; - Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição Abreu Araújo; - 
Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - 
Iº Aniv. - Manuel Lopes Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - 
Lucinda Gonçalves de Brito e João Fernandes Lima - m. c. neta 
Bernardete; - Teresa Barros da Luz (aniv. fal) - m. c. Família (pg); - 
Missas de Rol: (5). 

 
 
 
 
 
 

Domingo 
02 

 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

XXVII Domingo do Tempo Comum 
 

- José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães Loureiro - m. c. 
Marcolina Loureiro (pg); - João Correia e Laurinda Martins Fer-
nandes (49/50) - m. c. Filhos (pg); - Manuel António Vieira e An-
tónio Fernandes Vieira - m. c. filho António; - Carlos Costa (aniv) 
- m. c. filha Paulina (pg); - Artur Fernandes Malheiro (13/30) - m. 
c. Família (pg); - Júlia de Lima Brito - m. c. filha Aurora; - Nossa 
Senhora de Fátima - Promessa de Maria Correia Dias; - Manuel 
Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo Vieira (1/10) 
- m. c. Família (pg); - João Fernandes Correia - m. c. Esposa (pg); - 
Luísa Correia Dias e Rosa Fernandes Correia - m. c. Maria Madale-
na Lopes Fernandes (pg); - Missas de Rol: (10). 
 


