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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
26 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

XXXI Domingo do Tempo Comum 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Espo-
sa; 
- Gaspar da Silva Quintas e Esposa - m. c. Manuel Quin-
tas; 
- José Pereira da Silva e Gracinda Vieira Afonso - m. c. 
Teresa Silva; 
- XXXº Aniv. - António Alves Dantas - m. c. Família; 
- José Lima - m. c. neta Cláudia;  
- Manuel Pereira Malheiro (4/12) - m. c. Pessoa Amiga 
(pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (53/100) - m. 
c. Família (pg); 
- José de Araújo Vieira (8/10) - m. c. Esposa (pg);  
- Domingos Cerqueira Ribeiro (91/104) - Rol (pg);  
- João Manuel de Sousa Faria (40/40) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (12/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (13/81) - 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 liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem um "fraco" pelos humildes e pelos 

pobres, pelos marginalizados; e que são estes, no seu despojamento, na sua humildade, na 
sua finitude (e até no seu pecado), que estão mais perto da salvação, pois são os mais 
disponíveis para acolher o dom de Deus. 

A primeira leitura define Deus como um "juiz justo", que não se deixa subornar pelas 
ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade; em contrapartida, esse 
Deus justo ama os humildes e escuta as suas súplicas. 

O Evangelho define a atitude correta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa 
a atitude dos orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a salvação é o resultado 
natural dos seus méritos; e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta 
diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de 
"pobre" que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. 

Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com 
entrega, com ânimo - a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, ao tema geral deste 
domingo; contudo, podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o 
Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que 
justifica e salva todos os homens que a acolhem.                                                      In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Sab 11, 22 - 12, 2;  

Salmo Responsorial: 144 (145); 

IIª Leitura: 2 Tes 1, 11 - 2, 2; 

Evangelho: Lc 19, 1 - 10. 
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XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM 



NOTA PASTORAL 
 

«A alegria do Evangelho, que enche a 
vida da comunidade dos discípulos, é 
uma alegria missionária» (EG, 21) 

Entre os próximos dias 30 de Outubro e 
6 de Novembro, celebra-se em todas as 
dioceses de Portugal a semana dos semi-
nários. Na nossa diocese coincide com a 
celebração do dia da Igreja diocesana que 
ocorre no dia 3 de Novembro, data da 
criação da diocese, e será festivamente 
celebrada no domingo mais próximo, este 
ano, no dia 6 de Novembro. 

Esta feliz relação que na nossa diocese 
se estabelece entre a semana dedicada ao 
seminário e o convite a aprofundar a nos-
sa consciência de ser Igreja diocesana, na 
qual opera a verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo, oferece-nos, enquanto comunida-
de diocesana, a oportunidade de valorizar 
o Seminário diocesano como o verdadei-
ro coração da diocese. 

Neste contexto, convido todos os dioce-
sanos, sacerdotes, religiosos(as), consa-
grados e leigos a colocarmo-nos perante 
os desafios que Jesus Cristo nos lança 
neste tempo em que vivemos, despertan-
do-nos a todos para a responsabilidade 
que nos cabe no ser e na missão da co-
munidade diocesana. 

Referir-se ao Seminário é reconhecer 
uma comunidade de pessoas, jovens se-
minaristas e equipa formadora, que cami-
nham no itinerário vocacional que orienta 
o jovem que sente o chamamento ao 
presbiterado a responder generosa e fiel-
mente ao convite de Jesus Cristo.  

Enquanto comunidade, como refere a 
Pastores Dabo Vobis, «o "seminário" nas 
suas diversificadas formas, e de modo 
análogo a "casa de formação" dos sacer-
dotes religiosos, antes de ser um lugar, 
um espaço material, representa um espa-
ço espiritual, um itinerário de vida, uma 
atmosfera que favorece e assegura um 
processo formativo, de modo que aquele 
que é chamado por Deus ao sacerdócio 
possa tornar-se, pelo sacramento da Or-

dem, uma imagem viva de Cristo Cabeça 
e Pastor da Igreja» (nº 42).  
Toda a comunidade diocesana deve co-
nhecer, apoiar, interessar-se e partilhar as 
preocupações vividas pelo Seminário. 
Na verdade, o Seminário diocesano inter-
pela-nos a todos nós sobre a vontade di-
vina em oferecer os sacerdotes à sua Igre-
ja e o compromisso que compete a cada 
um e a cada comunidade cristã. 

Referindo-nos à nossa diocese, conhe-
cer o nosso Seminário é ter em conta que 
há cinco seminaristas no curso de teolo-
gia, a frequentar a faculdade de teologia 
em Braga, há sete jovens que frequentam 
o ensino secundário e estão a fazer o seu 
discernimento vocacional no Seminário 
menor em Viana do Castelo, há uma de-
zena de adolescentes e jovens que são 
acompanhados vocacionalmente, em pré-
seminário, permanecendo na sua família 
e nas suas comunidades paroquiais.  

Este ano contamos, ainda, com três 
jovens que frequentam o ano de pastoral 
que serão ordenados de diáconos em or-
dem ao presbiterado. 

Preguntemo-nos sobre o que estes si-
nais nos querem dizer. 

Certamente reconhecemos que deve-
mos esforçar-nos mais por criar o ambi-
ente necessário para que os jovens, no 
encontro pessoal com Jesus Cristo, pos-
sam descobrir a sua vocação. Mas, igual-
mente, as diversas actividades pastorais e 
seus agentes devem sintonizar todas as 
suas acções com a finalidade vocacional 
e cada uma das comunidades cristãs e 
cada família devem edificar-se na fideli-
dade à vocação e à missão que Jesus 
Cristo desperta em todos os baptizados. 

As vocações sacerdotais são, sem dúvi-
da, um dos maiores desafios com que nos 
deparamos na diocese a exigir um com-
promisso consciente de todos os cris-
tãos… 

 
+João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Terça 
25 

18:00 - Glória Amorim (aniv. nasc), Manuel Gomes Pereira e Emília 
Guimarães Lopes - m. c. filho Armindo. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
29 

 
 
 
 
 
 
 

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 (2/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (12/100) - m. c. Filhas (pg);  
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição; 
- Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; 
- Manuel Barbosa Araújo e Esposa - m. c. Nora; 
- Nossa Senhora da Guia e Todos os Santos - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; 
- Santo António - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Almas do purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; 
- Abílio de Sousa Pais (1/52) - Rol (pg); 
- Aires Joaquim da Costa e Rosa Sousa Dantas - m. c. Inácio; 
- Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXI Domingo do Tempo Comum 
 

- António Barbosa Araújo (aniv) - m. c. Família; 
- Artur Fernandes Malheiro (15/30) - m. c. Família (pg); 
- João Pereira de Sá e Aurora Afonso Vieira - m. c. Casimira 
Vieira de Sá; 
- José Fernandes Vieira, Dolores de Fonte Crasto e Delfim 
Vieira (2/2) (pg); 
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo 
Vieira (3/10 - m. c. Família (pg); 
- Abílio Jaime Pinheiro Gomes (aniv. fal), João Gonçalves 
Martins e Clementina Gonçalves - m. c. Pais; 
- VIº Aniv. - Amadeu da Costa Pires Rego - m. c. filhas Fátima 
e Aurora; 
- Júlia Pereira Dias - m. c. neto António; 
- Nossa Senhora dos Caminhos - m. c. Gracinda Vieira (pg); 
- Rosa Pais Rodrigues (aniv. nas) - m. c. Marido; 
- Abílio Jaime Pinheiro Gomes (1998), Carla Sofia Correia de 
Oliveira (1991), André Filipe Crasto Amorim (2008), André 
Filipe Pais Vieira (2018)  e Carla Andreia Dantas Pereira (2010) 
- m. c. Manuel Joaquim Pereira Matos;  
- Missas de Rol: (9). 


