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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 
 
 

Terça 
01 

 
 
 
 
 
 

09:30 

- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. netos Gil e Joel; 
- António Vicente e Esposa; 
- José Maria Lobato Correia Lobato Correia e Esposa (pg); 
- Manuel Vieira de Oliveira - m. c. Esposa (pg); 
- António Pinto de Sousa, Maria Pinto de Sousa e Emília Vi-
cente Araújo - m. c. Tomás Correia; 
- Maria Isabel Martins Lima Caldas e Avós de Isabel Pereira da 
Silva; 
- Armindo Fernandes Ribeiro, José António Cerqueira Ribeiro 
e Carminda Fernandes - m. c. Fátima Malafaia (pg); 
- Isaura Palhares Malafaia e Carminda Sousa Correia - m. c. 
Fátima Malafaia (pg); 
- Maria de Lurdes dos Santos Lima Gonçalves (aniv. fal) e João 
Manuel de Sousa Faria. 

Quarta 
02 

08:00 - Fiéis Defuntos. 

 
 
 

Dom. 
06 

 
 
 

09:30 
 
 
 

XXXII Domingo do Tempo Comum 
 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (aniv. nas) -m. c. Pessoa 
Amiga; 
- Cipriano de Oliveira e Esposa - m. c. filho Joaquim (pg); 
- Nossa Senhora, Mãe do Céu - m. c. Devota (pg); 
Manuel Dantas de Lima (aniv. fal) - m. c. filha Custódia. 
 

Encontro de colaboradores e amigos dos Missionários Combonianos, 
dia 30 de Outubro: 11:30 horas - Eucaristia na Matriz de Ponte de Lima; 

14:30 horas - Acolhimento: Centro Social e Paroquial; 
15:00 horas - Celebração com testemunho Missionário. 
- Sexta, dia 4 de Novembro, às 21:30 horas: Reunião de Catequistas. 
- A Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada avisa que o horário de atendimento 
de inverno do executivo em Fornelos é: Terças e Sextas, das 18h15 às 19h30 e na 
Queijada, às Quintas, das 18h às 19h. 

    Boa semana! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar o quadro do amor de Deus. Apre-

senta-nos um Deus que ama todos os seus filhos sem excluir ninguém, nem sequer os 
pecadores, os maus, os marginais, os "impuros"; e mostra como só o amor é transforma-
dor e revivificador. 

Na primeira leitura um "sábio" de Israel explica a "moderação" com que Deus tratou os 
opressores egípcios. Essa moderação explica-se por uma lógica de amor: esse Deus om-
nipotente, que criou tudo, ama com amor de Pai cada ser que saiu das suas mãos - mesmo 
os opressores, mesmo os egípcios - porque todos são seus filhos. 

O Evangelho apresenta a história de um homem pecador, marginalizado e desprezado 
pelos seus concidadãos, que se encontrou com Jesus e descobriu n'Ele o rosto do Deus 
que ama... Convidado a sentar-se à mesa do "Reino", esse homem egoísta e mau deixou-
se transformar pelo amor de Deus e tornou-se um homem generoso, capaz de partilhar os 
seus bens e de se comover com a sorte dos pobres. 

A segunda leitura faz referência ao amor de Deus, pondo em relevo o seu papel na sal-
vação do homem. Além disso, avisa os crentes para que não se deixem manipular por 
fantasias de fanáticos que aparecem, por vezes, a perturbar o caminho normal do cristão. 

In “Dehonianos” 

Iª Leitura: 2 Mac 7, 1 - 2. 9, 14;  

Salmo Responsorial: 16 (17); 

IIª Leitura: 2 Tes 2, 16 - 3, 5; 

Evangelho: Lc 20, 27 - 38. 
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XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM 



NOTA PASTORAL 
(cont) 

Que na oração, na reflexão cristã, no 
compromisso e no exercício da missão 
evangelizadora ofereçamos as condições 
para o despertar vocacional das crianças, 
dos adolescentes e dos jovens. 

Exorto as famílias, as paróquias, sobre-
tudo nas catequeses, os grupos de jovens, 
os movimentos e outros grupos eclesiais 
a dedicarem, ao longo da semana dos 
seminários, tempo de reflexão e de ora-
ção pelo Seminário diocesano e de des-
pertar vocacional. 

Colocarmos o nosso olhar de compro-
misso no Seminário e na Diocese é tam-
bém sentir as suas necessidades materiais 
e a obrigação de todos os diocesanos de 
partilharem dos seus recursos materiais 
para a sua sustentação. 

Estamos em tempos de profunda crise 
económica que vem aumentar ainda mais 
as dificuldades materiais na sustentação 
do Seminário e dos organismos diocesa-
nos. 

Praticamente a totalidade dos recursos 
financeiros que sustentam o Seminário e 
os serviços diocesanos vem das ofertas e 
da generosidade do Povo de Deus. Por 
isso, apesar das dificuldades por que 
muitos passam nestes tempos, venho ape-
lar à partilha generosa para podermos 
oferecer as condições mínimas para a sua 
subsistência. 

Desde já fica o meu reconhecimento. 
Para que o gesto da partilha se revele 

como sinal de toda a diocese, iremos en-
tregar o contributo recolhido em cada 
comunidade paroquial no ofertório da 
celebração da Eucaristia do domingo, dia 
6 de Novembro, na Catedral, na qual 
teremos também a alegria de participar 
na ordenação de três diáconos da nossa 
diocese. 

Todos estão convidados a participar 
desta celebração, na qual contamos com 
uma representação de fiéis de cada paró-
quia. 

Realmente, «na sua solicitude relativa-

mente às vocações sacerdotais, a Igreja 
de todos os tempos inspira-se no exemplo 
de Cristo» (PdV, 42) e, por isso, coloca 
como sua principal preocupação e sinal 
de esperança o chamamento de cada bap-
tizado e a missão evangelizadora que lhe 
incumbe por determinação divina. 

Estamos profundamente empenhados 
na preparação das Jornadas Mundiais dos 
Jovens, Lisboa/2023, que deverão ser 
uma oportunidade única para que os jo-
vens assumam o seu protagonismo e inte-
gração nas comunidades cristãs e evange-
lizadores do mundo actual, sobretudo 
entre os seus colegas igualmente jovens e 
portadores de sonhos sobre a nova huma-
nidade que é forçoso edificar. 

Mas igualmente, estamos todos desafia-
dos pelo Santo Padre a promover comu-
nidades cristãs verdadeiramente sinodais, 
na comunhão, na participação activa de 
todos os baptizados e na corresponsabili-
dade na missão evangelizadora da Igreja. 

Neste sentido, a par com a dinamização 
mais consciente e activa das vocações 
sacerdotais, somos interpelados a promo-
ver os diversos serviços e ministérios do 
Povo de Deus. 

Esta é uma hora de esperança, na qual 
sentimos fortes interpelações mas esta-
mos conscientes que nos acompanha o 
Bom Pastor que dá a vida pelo Seu Povo 
e que ao longo do itinerário pessoal e 
comunitário nos revela o caminho a se-
guir que será sempre de entrega, despoja-
mento e de serviço. Numa palavra, a 
exemplo de Jesus Cristo, é o caminho do 
Amor. 

Imploro de Nossa Senhora, Mãe da 
Igreja, de S.Teotónio, São Bartolomeu 
dos Mártires, S. Paulo VI e S. João Paulo 
II que abençoem o nosso Seminário, todo 
o Povo de Deus da nossa Diocese, acom-
panhem os jovens na sua descoberta vo-
cacional e nos encaminhem nas sendas da 
evangelização do mundo de hoje. 

 
+João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

 
 

Terça 
01 

08:15 
 
 
 

14:00 

Igreja Paroquial: - José Alves Loureiro e Vítor Manuel Guimarães 
Loureiro - m. c. Marcolina Loureiro (pg); - Almas do Purgatório e 
Familiares de Agostinho dos Reis de Brito (pg). 
 
Cemitério: - Pessoas de Fornelos e Queijada - m. c. Junta de Fregue-
sia. 

 
 
 
 

Quarta 
02 

 
 
 
 

07:00 

Cemitério: - Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Fer-
nando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Francisco Sousa 
Rosas - 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. No-
ra; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Nossa 
Senhora dos Caminhos e todos os Santos - m. c. Conceição Abreu 
Araújo; - Artur Fernandes Correia - m. c. Esposa; - Adriano de Matos 
Carneiro de Sá - m. c. Esposa. 

Sexta 
04 

17:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

 
 
 
 
 
 

Sábado 
05 

 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família (pg); - Domin-
gos Afonso Vieira (3/20) - m. c. Esposa (pg); - Tereza de Jesus da 
Silva Oliveira (13/100) - m. c. Filhas (pg); - Fernando Sá Menezes - 
m. c. Conceição Abreu Araújo; - José Alves Abreu - m. c. irmã Con-
ceição; - Manuel Abreu e Esposa - m. c. filha Conceição; - Manuel 
Barbosa Araújo e Esposa - m. c. Nora; - Santo Amaro e todos os 
Santos - m. c. Conceição Abreu Araújo; - Santíssimo Sacramento - m. 
c. Conceição Abreu Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição 
Abreu Araújo; - Casimira Correia Gonçalves (11/12) - m. c. Maria 
Cerqueira (pg); - José Fernandes Cachada - m. c. Família; - Maria 
Lima Reis (aniv. fal) -m. c. Inácio; - José Lopes de Oliveira (1/5) - m. 
c. filho Manuel (pg); - João Loureço e Esposa - m. c. neto Fernando; -  
Vº  Aniv. - Luís Pais Fernandes - m. c. Esposa; -  Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 

Domingo 
06 

 
 
 
 
 

08:15 
 
 
 
 
 

XXXII Domingo do Tempo Comum 
 

- Maria Jesus Matos Miguel (16/24) - Rol (pg); - Artur Fernandes 
Malheiro (16/30) - m. c. Família (pg); - Manuel António Vieira e An-
tónio Fernandes Vieira - m. c. filho António;  - Aurora Sá Leitão, 
Marido, Filhos e Rosa Maria Pais Vieira - m. c. Elisabete Lopes (pg); - 
Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo Vieira 
(4/10) - m. c. Família (pg); - Amândio Araújo Vieira - m. c. nora Cris-
tina Quintas; - Nossa Senhora Aparecida - m. c. Gracinda Vieira (pg);  
- Pais e Sogros de Manuel Dias; - António Fernandes Lopes (aniv) - 
m. c. Família; - Missas de Rol: (9). 
 


