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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
19 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXX Domingo do Tempo Comum 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- José dos Santos Lima da Luz (14/14) - m. c. Família 
(pg); 
- Alcinda da Conceição Coelho Pereira e Marido (pg); 
- Senhor dos Aflitos (pg); 
- IIº Aniv. - Adelino Martins Gonçalves - m. c. Filho; 
- Emílio dos Santos Lima da Luz, Adelaide Cerqueira Oli-
veira e Domingos Lobato - m. c. Esposa;  
- Mãe Clara do Menino Jesus de Praga - m. c. Júlia Lopes 
(pg);  
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (52/100) - m. 
c. Família (pg); 
- José de Araújo Vieira (7/10) - m. c. Esposa (pg);  
- Domingos Cerqueira Ribeiro (90/104) - Rol (pg);  
- João Manuel de Sousa Faria (39/40) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (11/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (12/81) - Rol (pg). 

Fornelos: Os Mordomos da Cruz vão dar  início ao peditór io para a 
iluminação de Natal, a partir do próximo domingo, dia 23 de Outubro. Va-

mos colaborar. 
 
 

 Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma 

relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente: só dessa forma será possí-
vel ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus 
ritmos, acreditar no seu amor. 

O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem fica insensível diante do sofrimen-
to do seu Povo... Os crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem um projeto de 
salvação para todos os homens; e essa descoberta só se pode fazer através da oração, de 
um diálogo contínuo e perseverante com Deus. 

A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no mundo e salva o seu Povo ser-
vindo-Se, muitas vezes, da ação do homem; mas, para que o homem possa ganhar as du-
ras batalhas da existência, ele tem que contar com a ajuda e a força de Deus... Ora, essa 
ajuda e essa força brotam da oração, do diálogo com Deus. 

A segunda leitura, sem se referir diretamente ao tema da relação do crente com Deus, 
apresenta uma outra fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a Escritura 
Sagrada... Sendo a Palavra com que Deus indica aos homens o caminho da vida plena, 
ela deve assumir um lugar preponderante na experiência cristã.                         In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sir 35, 15b - 17. 20 - 22a;  

Salmo Responsorial: 33 (34); 

IIª Leitura: 2 Tim 4, 6 - 8. 16 - 18; 

Evangelho: Lc 18, 9 - 14. 

ÁGUA VIVA  
Nº 470 – 16 a 22 de Outubro de 2022 

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM 



VIDA CRISTÃ 
(Queijada) 

- No dia 09 de Outubro do corrente ano, 
foi batizado o menino Tomás Fernandes 
da Rocha, nascido a 21 de Março de 
2022, filho de Luís Filipe Monteiro da 
Rocha e de Magda Irina Martins Fernan-
des. 

São padrinhos: António Joaquim da 
Silva Vides e Joana Patrícia Martins Fer-
nandes. 

 
PARA A VIDA, LEVAMOS 
A VIDA QUE VIVEMOS 

(cont) 

Isto traz consigo – quer queiramos, 
quer não – uma grande luta interior, uma 
grande batalha para lutarmos contra este 
novo paradigma. Não nos esqueçamos 
que o grande inimigo está dentro de nós 
mesmos: está no meu próprio ‘eu’, onde 
Satanás se manifesta e nos coloca como 
um ‘cão com coleira’, nos põe a rastejar e 
a comer o pó da terra, impedindo-nos de 
sermos “homo erectus”, homens com 
cabeça erguida e livres da escravidão do 
meu ‘eu’ graças ao amor gratuito e salví-
fico de Deus. 

Termino com uma estória que pude ler 
recentemente e que achei oportuna para 
esta temática. Trata-se de comparar o 
Amor de Deus à água a ferver. O autor 
mostra como três coisas podem alterar no 
contacto com a água a ferver. Quais são 
essas três coisas? São elas: um ovo, uma 
cenoura e o pó de café. No contacto com 
a água a ferver o ovo endurece, a cenou-
ra, que era dura, amolece e o pó de café 
deixa-se misturar com a água e torna-se 
numa bebida deliciosa e fabulosa. Então 
qual é a conclusão da estória? Compreen-
de-se, pois, que o nosso coração pode 
assumir uma das três reações (ou até as 
três em simultâneo) quando confrontado 
e envolvido no amor de Deus: ou ficar 
duro e insensível como o ovo, ou fica 
mole e frouxo como a cenoura, ou deixar
-me envolver e, envolvido, misturar-me e 
mesclar-me com esta água a fim de me 

tornar uma delícia e uma doçura como 
pessoa e como ser humano. Façamos 
estas perguntas: qual dos três eu sou? 
Que vida é a vida que eu levo? 

Padre Manuel Ribeiro, in “Ecclesia” 
 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
Queridos irmãos e irmãs! 
Estas palavras encontram-se no último 

colóquio de Jesus ressuscitado com os 
seus discípulos, antes de subir ao Céu, 
como se descreve nos Atos dos Apósto-
los: «Recebereis a força do Espírito San-
to, que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, por toda a 
Judeia e Samaria e até aos confins do 
mundo» (1, 8). E constituem também o 
tema do Dia Mundial das Missões de 
2022, que, como sempre, nos ajuda a 
viver o facto de a Igreja ser, por sua natu-
reza, missionária. Neste ano, o citado Dia 
proporciona-nos a ocasião de comemorar 
algumas efemérides relevantes para a 
vida e missão da Igreja: a fundação, há 
400 anos, da Congregação de Propagan-
da Fide – hoje designada Congregação 
para a Evangelização dos Povos – e, há 
200 anos, da «Obra da Propagação da Fé; 
esta, juntamente com a Obra da Santa 
Infância e a Obra de São Pedro Apóstolo, 
há 100 anos foram reconhecidas como 
«Pontifícias». 

Detenhamo-nos nestas três expressões-
chave que resumem os três alicerces da 
vida e da missão dos discípulos: «Sereis 
minhas testemunhas», «até aos confins 
do mundo» e «recebereis a força do Espí-
rito Santo». 

1. «Sereis minhas testemunhas» – A 
chamada de todos os cristãos a testemu-
nhar Cristo 

É o ponto central, o coração do ensina-
mento de Jesus aos discípulos em ordem 
à sua missão no mundo. Todos os discí-
pulos serão testemunhas de Jesus, graças 
ao Espírito Santo que vão receber: será a 
graça a constituí-los como tais, por todo 
o lado aonde forem, onde quer que este-
jam…                                    Papa Francisco 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
18 

18:00 - Ana Rodrigues Nogueira - m. c. Gracinda Pousada. 

Quinta 
20 

18:30 - Maria do Céu Brito Lima, Deolinda Sousa Lopes e 
Agostinho Barros Martins - m. c. Júlio Leitão Pais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (1/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (11/100) - m. c. Fi-
lhas (pg);  
- Iº Aniv. - João Fernandes Vieira de Matos - m. c. filha 
Rosa Matos;  
- Manuel Sousa Cerqueira (aniv. nas), Laurinda da Cu-
nha Leitão e André de Barros -  m. c. Lurdes Cerqueira 
(pg);  
- Lucinda Gonçalves de Brito (aniv. fal) e João Fernan-
des de Lima - m. c. filha Goreti;  
- José Lopes Oliveira (aniv. nas) - m. c. Gracinda Reis 
da Cunha;   
- João de Sousa Fernandes e Maria de Sousa Cerqueira - 
m. c. neto Tiago;  
- António Lopes Malheiro (1/105) - Rol (pg); 
- XXXº Dia - Abílio Sousa Pais - m. c. Associação do 
Sagrado Coração de Jesus (pg);  
- Missas de Rol: (6). 

 
 
 

Domingo 
23 

 
 
 

08:15 
 
 
 
 

XXX Domingo do Tempo Comum 
 
 
- Povo de Deus. 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/romancuria/pt/congregazioni/congregazione-per-levangelizzazione-dei-popoli.index.html
https://www.vatican.va/content/romancuria/pt/congregazioni/congregazione-per-levangelizzazione-dei-popoli.index.html

