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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
05 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Maria do Carmo Correia Malafaia (9/12) - m. c. Marido (pg); 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira e Domin-
gos Lobato - m. c. Esposa; - Maria de Lurdes Araújo e Silva - 
m. c. Marido; - António Alves Pinto de Sousa, Pais e Sogros - 
m. c. Rosalina Sousa (pg); - Benfeitores da Paróquia e da Con-
fraria do Santíssimo Sacramento; - António Vicente Vieira e 
Esposa (pg); - Senhor do Bom Jesus (pg); - Manuel Vieira de 
Oliveira e Francelina Barros Oliveira - m. c. Emília Barros Ro-
drigues (pg); - Custódia Gonçalves Fernandes (aniv. nas) e José 
Castro Vieira - m. c. filha Maria de Lurdes; - Margarida Gonçal-
ves Coroas e Carol Lobato - m. c. António Vicente Lobato; - 
Senhor da Saúde e São Bento - m. c. Jacinta Monteiro; - Deo-
linda Vicente da Costa (aniv) (pg); - José Maria Lobato Correia 
e Emília Pinto (50/100) - m. c. Família (pg); - José Araújo Cer-
queira (aniv) e Rosa Rodrigues Narciso Vilas Boas - m. c. filho 
João (pg); - Maria Laura Santos Lima (aniv. nasc); - José de Ara-
újo Vieira (5/10) - m. c. Esposa (pg); - Domingos Cerqueira 
Ribeiro (88/104) - Rol (pg); - João Manuel de Sousa Faria 
(37/40) - Rol (pg); - Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira 
(10/81) - Rol (pg). 

Queijada: Estão à cobrança os Anuais da Confraria do Santíssimo 
Sacramento até ao fim do mês de Novembro; 

- Há atrasos significativos na passagem dos oratórios das Sagradas Famílias. Haja 
mais atenção e cuidados de conservação com os oratórios. 

- A receita dos pequenos almoços ao longo do mês de Setembro rendeu 259.75 
Euros.                                                                                                        Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cruzam-se vários temas (a fé, a salvação, a 
radicalidade do "caminho do Reino", etc.); mas sobressai a reflexão sobre a atitude corre-
ta que o homem deve assumir face a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer, com 
humildade, a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o "Reino" sem cálculos 
nem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos confiantes nas 
suas mãos. 

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela Deus, convoca-o para intervir no mun-
do e para pôr fim à violência, à injustiça, ao pecado... Deus, em resposta, confirma a sua 
intenção de atuar no mundo, no sentido de destruir a morte e a opressão; mas dá a enten-
der que só o fará quando for o momento oportuno, de acordo com o seu projeto; ao ho-
mem, resta confiar e esperar pacientemente o "tempo de Deus". 

O Evangelho convida os discípulos a aderir, com coragem e radicalidade, a esse projeto 
de vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem... A essa adesão chama-se "fé"; e 
dela depende a instauração do "Reino" no mundo. Os discípulos, comprometidos com a 
construção do "Reino" devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si pró-
prios; eles são, apenas, instrumentos através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes 
cumprir o seu papel com humildade e gratuidade, como "servos que apenas fizeram o que 
deviam fazer". 

A segunda leitura convida os discípulos a renovar cada dia o seu compromisso com 
Jesus Cristo e com o "Reino". De forma especial, o autor exorta os animadores cristãos a 
que conduzam com fortaleza, com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes foram 
confiadas e a que defendam sempre a verdade do Evangelho.                             In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 2 Reis 5, 14 - 17;  

Salmo Responsorial: 97 (98); 

IIª Leitura: 2 Tim 2, 8 - 13; 

Evangelho: Lc 17, 11 - 19. 
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XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM 



AGRADECIMENTO 
(Fornelos) 

Os familiares do Senhor Abílio de Sou-
sa Pais, vêm agradecer todos os gestos 
de condolências e amizade e os sufrágios 
no valor de 515 Euros. 

 
BUPI 

 
Não basta ter a inscrição dos terrenos 

nas Finanças (Autoridade Tributária e 
Aduaneira) para garantir a proteção dos 
seus direitos de propriedade. É preciso 
registá-los na Conservatória do Registo 
Predial, que é a entidade que faz fé públi-
ca da propriedade, sendo esse registo 
gratuito em Ponte de Lima até 2025, para 
as propriedades que nunca tenham sido 
registadas numa Conservatória. 

Para isso, deve previamente proceder à 
representação gráfica georreferenciada 
(RGG) dos seus prédios no BUPi. Essa 
georreferenciação pode ser feita, de for-
ma gratuita, através de um técnico do 
município, ou nos balcões móveis que 
percorrerão as freguesias. 

Se já tiver os seus terrenos registados 
na conservatória, a georreferenciação 
será associada ao seu prédio, sem custos 
ou aumento de impostos. 

Alerta-se para o facto de atualmente 
não ser possível fazer qualquer negócio 
jurídico sobre as propriedades rústicas/
mistas, como compra, venda, arrenda-
mentos ou desanexações, sem ter o pré-
dio previamente registado no BUPi. 

Alerta-se ainda que, terminado todo 
este procedimento e os prazos regula-
mentares, as propriedades que não forem 
identificadas no BUPi nem registadas na 
Conservatória estão sujeitas ao procedi-
mento de reconhecimento de prédio sem 
dono conhecido, ficando provisoriamente 
registadas em nome do Estado. 

Assim sendo, esta é a possibilidade e a 
altura certa para os proprietários identifi-
carem e registarem os seus prédios e as-
segurar os seus direitos de propriedade, 
facilitando a vida às gerações futuras." 

Balcão Móvel em Fornelos nos dias 24, 
25 e 26 de outubro; Balcão Móvel na 
Queijada nos dias 27 e 28 de outubro. 

É necessário fazer previamente a mar-
cação para os dias indicados, no horário 
de atendimento da Junta de Freguesia. 

Junta de Freguesia 

 
NOTA PASTORAL 

(cont) 

 
Neste contexto de sinodalidade, no qual 

ressalta a participação ativa de todos os 
batizados, em coerência com o Magisté-
rio do Concilio e pos-Concílio, temos o 
dever de promover nas comunidades cris-
tãs os diversos ministérios e serviços 
eclesiais, sejam ordenados, sejam laicais. 

Iremos continuar a percorrer este itine-
rário que assenta numa sólida formação 
do Povo de Deus, à qual devemos prestar 
a melhor atenção e esforços. 

Por graça de Deus, este ano tem a mar-
ca da preparação próxima das Jornadas 
Mundiais da Juventude Lisboa/2023 e a 
sua realização, no final do ano pastoral. 

Este acontecimento, marcante por si 
mesmo e que deve merecer o interesse e 
o entusiasmo de todos os membros da 
comunidade cristã, seja diocesana, seja 
arciprestal, seja paroquial, revela-se im-
portantíssimo na valorização do papel 
dos jovens na sociedade e na Igreja. 

Da forma como o prepararmos e o vi-
vermos, resultarão os dinamismos da 
participação ativa dos jovens na evangeli-
zação do mundo, nomeadamente do mun-
do juvenil, campo de apostolado que, de 
modo especial, a eles pertence. 

Convido a todos os membros da organi-
zação diocesana, a quem desde já agrade-
ço o seu empenho, ao secretariado dioce-
sano (COD), aos responsáveis arcipres-
tais e paroquiais, às famílias de acolhi-
mento e a todos os animadores e jovens 
em geral, que dediquem todo o seu esfor-
ço, energia, criatividade e capacidade de 
acolhimento para que estas Jornadas… 

+ João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
04 

18:00 -  João Trelães - m. c. Pessoa Amiga. 

Quinta 
06 

18:00 -  António Cerqueira, Esposa, Filhos e Familiares (aniv. 
fal) - m. c. filho Carlos. 

Sexta 
07 

18:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração; 
- José Maria Nogueira - m. c. Pessoa Amiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
08 

 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; 
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - 
m. c. Família (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (9/10) - m. c. Esposa (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (9/100) - m. c. Filhas 
(pg);  
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira (aniv) - m. c. Famí-
lia (9); 
- Artur Fernandes Correia -  m. c. Família;  
- Agostinho Rodrigues de Matos - m. c. Mãe (pg); 
- Lucinda Barros Martins (aniv) e Júlia Nogueira Pinto 
de Sousa - m. c. filha Emília; 
- Amândio de Oliveira Lopes  - m. c. filho Pedro (pg);  
- José Carlos Pais Vieira (aniv. nas) - m. c. Mãe (pg);  
- Manuel Sousa Cerqueira (aniv. fal) - m. c. Lurdes Cer-
queira (pg);   
- XXXº Dia - António Crasto Fernandes Vieira - m. c. 
Filhos e Família; 
- Missas de Rol: (6). 

 
 
 

Domingo 
09 

 
 

08:15 
 
 
 

12:10 
 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 
 

- Povo de Deus. 
 
 
 
- Eucaristia com a Catequese: Nossa Senhora dos Cami-
nhos - m. c. Carmelina Fernandes. 


