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Dia Hora Intenções 

Terça 
11 

18:30 
19:00 

 

- Terço Missionário. 
- José António Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. Es-
posa. 

Quin. 
13 

19:00 

- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Conceição Silva; 
- Agostinho Martins Marques Armada e Familiares - m. c. Espo-
sa; 
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Deolinda Matos; 
- José Dias Fernandes, Esposa e genro Custódio - m. c. Família. 

Sexta 
14 

19:00 
- João Gonçalves e Esposa (pg). 
 

Sáb. 
15 

19:15 
 

Igreja do Senhor da Cruz de Pedra:  
- João Pereira Pimenta e Teresa Correia Bezerra - m. c. filha Ma-
dalena. 

Dom. 
16 
 
 

 
 

07:00 
 
 
 
 
 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIX Domingo do Tempo Comum 
 

- Deolinda Cerqueira Nogueira (aniv. nas) - m. c. afilhada Ascen-
são (pg); 
- XXIº Aniv. - Ana Evangelista Dias, João Martins Araújo e João 
Esteves - m. c. Neta e Filha. 
 
 
- Ação de Graças (62 Anos de Matrimónio de João António Mar-
tins e de Guilhermina Nogueira); 
- Familiares de João António Martins e Guilhermina Nogueira; 
- Maria de Jesus Pereira Lourenço (2/12) - m. c. Marido e Filhos 
(pg); 
- Rosa Pereira de Sousa (7/10) - m. c. Marido (pg); 
- IXº Aniv. - Maria da Conceição de Barros e João Gonçalves 
Barreiro - m. c. Família 
- Maria da Conceição Dias Fernandes e Marido - m. c. Família. 

Cursilhistas:  tem início nesta segunda-feira, dia 10, em Darque, a 
Escola do Movimento dos Cursos de Cristandade. 

Boa Semana! 

A liturgia deste domingo mostra-nos, com exemplos concretos, como Deus tem um 
projeto de salvação para oferecer a todos os homens, sem exceção; reconhecer o dom 
de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, é a condição para vencer a alienação, o sofri-
mento, o afastamento de Deus e dos irmãos e chegar à vida plena. 

A primeira leitura apresenta-nos a história de um leproso (o sírio Naamã). O episódio 
revela que só Jahwéh oferece ao homem a vida e a salvação, sem limites nem exce-
ções; ao homem resta acolher o dom de Deus, reconhecê-l'O como o único salvador e 
manifestar-Lhe gratidão. 

O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos que se encontram com Jesus e que 
através de Jesus descobrem a misericórdia e o amor de Deus. Eles representam toda a 
humanidade, envolvida pela miséria e pelo sofrimento, sobre quem Deus derrama a 
sua bondade, o seu amor, a sua salvação. Também aqui se chama a atenção para a res-
posta do homem ao dom de Deus: todos os que experimentam a salvação que Deus 
oferece devem reconhecer o dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a sua gratidão. 

A segunda leitura define a existência cristã como identificação com Cristo. Quem 
acolhe o dom de Deus torna-se discípulo: identifica-se com Cristo, vive no amor e na 
entrega aos irmãos e chega à vida nova da ressurreição.                            In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Ex 17, 8 - 13;  

Salmo Responsorial: 120 (121); 

IIª Leitura: 2 Tim 3, 14 - 4, 2; 

Evangelho: Lc 18, 1 - 8. 
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 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo XXIX do Tempo Comum 

16 de Outubro de 2022 
Primeira Leitura: 

Leitura do Livro do Êxodo  
Naqueles dias, Amalec veio a Refidim 

atacar Israel. Moisés disse a Josué: 
«Escolhe alguns homens e amanhã sai a 
combater Amalec. Eu irei colocar-me no 
cimo da colina, com a vara de Deus na 
mão». Josué fez o que Moisés lhe ordena-
ra e atacou Amalec, enquanto Moisés, 
Aarão e Hur subiram ao cimo da colina. 
Quando Moisés tinha as mãos levantadas, 
Israel ganhava vantagem; mas quando as 
deixava cair, tinha vantagem Amalec. 
Como as mãos de Moisés se iam tornando 
pesadas, trouxeram uma pedra e coloca-
ram-na por debaixo para que ele se sen-
tasse, enquanto Aarão e Hur, um de cada 
lado, lhe seguravam as mãos. Assim se 
mantiveram firmes as suas mãos até ao 
pôr do sol e Josué desbaratou Amalec e o 
seu povo ao fio da espada.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

O nosso auxílio vem do Senhor, que fez 
o céu e a terra.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Segunda Epístola do apósto-
lo São Paulo a Timóteo  

Caríssimo: Permanece firme no que 
aprendeste e aceitaste como certo, saben-
do de quem o aprendeste. Desde a infân-
cia conheces as Sagradas Escrituras; elas 
podem dar-te a sabedoria que leva à sal-
vação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a 
Escritura, inspirada por Deus, é útil para 
ensinar, persuadir, corrigir e formar se-
gundo a justiça. Assim o homem de Deus 
será perfeito, bem preparado para todas as 
boas obras. Conjuro-te diante de Deus e 
de Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos 
e os mortos, pela sua manifestação e pelo 
seu reino: Proclama a palavra, insiste a 
propósito e fora de propósito, argumenta, 
ameaça e exorta, com toda a paciência e 
doutrina.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Hebr 4, 12 

A palavra de Deus é viva e eficaz, pode 
discernir os pensamentos e intenções do 
coração. 
Evangelho: Lc 18, 1 - 8. 

 
VIDA CRISTÃ 

 
- No dia 17 de Setembro do corrente 

ano, foram batizadas as meninas: 
 Vitória de Oliveira Castro, nascida a 

08 de Fevereiro de 2022, filha de Nélson 
Manuel Soares de Castro e de Susana 
Cristina Ferreira de Oliveira. 

São padrinhos: Sérgio André Ferreira 
de Oliveira e Catarina Maria Ferreira da 
Silva. 

Amália Santos Martins, nascida a 11 
de Fevereiro de 2022, filha de Roberto 
Carlos Alves Martins e de Tânia Cerquei-
ra Santos. 

São padrinhos: João Rui Cerqueira San-
tos e Daniela Cerqueira Fernandes. 

- No dia 24 de Setembro do corrente 
ano, foi batizada a menina Sofia da Ro-
cha Pereira, nascida a 19 de Outubro de 
2020, filha de Francisco João Martins 
Pereira e de Tânia regina Dantas da Ro-
cha Pereira. 

São padrinhos: Paulo Renato Menezes 
Alves e Ana Cristina Dantas da Rocha 
Rodrigues. 

- No dia 1 de Outubro do corrente ano, 
foi batizada a menina Luísa Rodrigues 
Varajão Fernandes, nascida a 01 de 
Fevereiro de 2021, filha de César Eduar-
do de Barros Varajão Fernandes e de Ale-
xandrina da Conceição Pereira Rodrigues. 

São padrinhos: Hugo da Costa Rodri-
gues e Vera Lúcia Pereira Rodrigues. 

- No dia 4 de Outubro do corrente ano, 
foi batizada a menina Maria Leonor Viei-
ra de Azevedo, nascida a 04 de Outubro 
de 2020, filha de José Augusto Abreu de 
Azevedo e de Virgínia Sofia Alves Viei-
ra. 

São padrinhos: Paulo Alexandre Alves  

Vieira e Ana Cristina Abreu Azevedo. 
Parabéns a estas crianças e famílias. 
- No dia 1 de Outubro do corrente ano, 

foi batizada a menina Luísa Rodrigues 
Varajão Fernandes, nascida a 01 de 
Fevereiro de 2021, filha de César Eduar-
do de Barros Varajão Fernandes e de Ale-
xandrina da Conceição Pereira Rodri-
gues. 

São padrinhos: Hugo da Costa Rodri-
gues e Vera Lúcia Pereira Rodrigues. 

- Neste dia 1 de outubro, faleceu o Se-
nhor Avelino Rodrigues Fernandes, mari-
do de Glória Velho Carneiro, aos 92 
anos. 

Esteve em câmara ardente no Monu-
mento de Cristo Rei. Aqui, pelas 17:00 
horas, do dia 3, teve lugar a celebração 
exequial. 

Foi a sepultar ao cemitério local da Ri-
beira. 

A missa de sétimo dia, realizou-se no 
dia 6 de outubro, quinta-feira, às 19:00 
horas, na Igreja Paroquial. 

As mais sentidas condolências. 
 

FESTA DO PADROEIRO 

 
Apresentamos à Comunidade paroquial 

as contas da Festa a São João Baptista. 
Receita                                     5.667.20 € 
Saldo Festa do S. Sacramento  3.460.20 € 
Velas                                              90.00 € 
Sorteio                                         975.00 € 
Bar                                               641.80 € 
Donativos                                    390.20 € 
Ofertas para o Andor                   110.00 € 
Despesa                                    4.069.20 € 
Conjunto “Passo Latino”             600.00 € 
Fanfarra                                    1.000.00 € 
Casa Gomes                                 400.00 € 
Cavalos                                        300.00 € 
Banda “Mandinho”                      800.00 € 
Figurantes                                    150.00 € 
Licenças                                       180.00 € 
Pregador                                      100.00 € 
Flores/Andores                            340.00 € 
Cartaz/pagelas                             121.00 € 

Velas                                              62.50 € 
Diversos                                         15.70 € 

Saldo positivo entregue à Fábrica da 
Igreja no valor de 1.598.00 €. 

O nosso mais sincero obrigado a todos 
quantos colaboraram. 

O Pároco 

 
PARA A VIDA, LEVAMOS 
A VIDA QUE VIVEMOS 

 
Ao olhar de perto a vida e a história de 

Natanael – que depois viria a ter o nome 
de Bartolomeu (Santo e Apóstolo) – e a 
forma como Jesus o chama (ver atenta-
mente o Evangelho de São João, capítulo 
1, versículos 45-51), fez-me compreender 
que é sempre Deus que se dirige, em pri-
meiríssimo lugar, a nós, desinstalando-
nos da mediocridade das nossas existên-
cias e revelando-nos o que realmente 
somos e estamos destinados a ser. Por 
outras palavras, Deus olha-me, vê-me. 
Isto é perturbador! Vejam, Deus vai ao 
ponto de se diminuir para se tornar um 
par entre nós, um connosco e um para 
nós.  

Ele desce e vai em busca e ao encontro 
do homem perdido em si mesmo. Deus 
vem matar o egoísta, o pavão que há den-
tro de mim e dentro de cada um de nós. 
Na verdade, este é um princípio vital da 
espiritualidade cristã, em contrapartida à 
espiritualidade pagã e desta “new age”. 
Segundo esta espiritualidade, é o homem 
que tem de ir ao encontro de Deus, como 
que às apalpadelas, para depois formar 
uma ‘crença’. Ao inverso, nós, católicos, 
somos, primeiramente, tocados por Deus 
e por isso nos é dado o dom da Fé. Como 
é belo isto! Ele que me escolheu é tam-
bém aquele que me salvou e, continua-
mente, me salva. É também Aquele que 
me re-modela como se fosse novamente o 
barro do início da criação, como se vol-
tasse ao lugar do Adão e da Eva, como se 
fosse o fruto das suas entranhas. Que 
visão tão doce e tão bela Deus tem de nós 
e para nós!...   P. Manuel Ribeiro, in “Ecclesia” 


