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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

Terça 
27 

10:30 - Exéquias de Francisco Pedreira Norton de Matos. 

 
Quarta 

28 

 
17:30 

 
- Alfredo de Passos Rodrigues - m. c. filha Fernanda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 
 
 
 

Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
 
 
 

- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Adelaide Cerqueira Oliveira (aniv.) - m. c. José Cerqueira Lo-
bato; 
- Armindo Fernandes Ribeiro (aniv. nas) - m. c. Filhos; 
- José de Jesus (aniv.) - m. c. filha Joana (pg); 
- José de Araújo Vieira (5/10) - m. c. Esposa e Filhos; 
- Domingos Cerqueira Ribeiro, Dolores Correia Lobato e Maria 
de Fátima Ribeiro - m. c. Leandro Cerqueira Ribeiro; 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (60/100) - m. c. 
Família (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (5/32) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (19/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (20/81) - Rol (pg). 

- “Convido todas as comunidades cristãs e todos os cristãos que nas celebra-
ções da Solenidade do Natal, na tradicional inclinação de veneração à imagem do 

Menino Jesus, coloquem a sua oferta que se destina a socorrer a Igreja da Ucrânia, 
nomeadamente na formação de futuros sacerdotes”. 

D. João Lavrador 

Feliz Natal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
A liturgia deste dia convida-nos a contemplar o amor de Deus, manifestado na incarna-

ção de Jesus... Ele é a "Palavra" que Se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de 
nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar à dignidade de "filhos de Deus". 

A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o rei que traz a paz e a 
salvação, proporcionando ao seu Povo uma era de felicidade sem fim. O profeta convida, 
pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança. 

A segunda leitura apresenta, em traços largos, o plano salvador de Deus. Insiste, sobre-
tudo, que esse projeto alcança o seu ponto mais alto com o envio de Jesus, a "Palavra" de 
Deus que os homens devem escutar e acolher. 

O Evangelho desenvolve o tema esboçado na segunda leitura e apresenta a "Palavra" 
viva de Deus, tornada pessoa em Jesus. Sugere que a missão do Filho/"Palavra" é com-
pletar a criação primeira, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida e criando condições 
para que nasça o Homem Novo, o homem da vida em plenitude, o homem que vive uma 
relação filial com Deus.                                                                                                       In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Num 6, 22 - 27;  

Salmo Responsorial:  (66) (67); 

IIª Leitura: Gal 4, 4 - 7; 

Evangelho: Lc 2, 16 - 21. 

ÁGUA VIVA  
Nº 479 – 25 a 31 de Dezembro de 2022 

NATAL DO SENHOR 



 VIDA CRISTÃ 
(Fornelos) 

- No dia 19 de Dezembro do corrente 
ano, faleceu a Senhora Maria da Concei-
ção de Passos Fernandes, aos 93 anos. 

Pelas 14:00 horas, do dia 21 chegou à 
Igreja paroquial. Aqui, às 15:00 horas, 
teve início a celebração exequial. Após a 
celebração exequial, foi a cremar. 

A missa de sétimo dia é celebrada na 
próxima Quarta-feira, dia 28 de dezem-
bro, às 18:30 horas. 

As mais sentidas condolências. 
 

AGRADECIMENTO 
(Fornelos) 

Os familiares de Teresa Gonçalves de 
Amorim, voltam a agradecer todos quan-
tos participaram nas celebrações e na 
partilha de 535 Euros para sufrágios da 
Senhora Teresa. 

 
MENSAGEM DE NATAL  

DO EXECUTIVO 
 

Natal é ESPERANÇA! Esperança re-
nascida de que teremos um mundo me-
lhor, onde a harmonia e a paz reinem. 

Natal é tempo de perdoar, de amar, de 
paz e de felicidade. 

O Natal é amor, o Natal é família! 
Natal é a ternura do passado, o valor do 

presente e a esperança de um futuro me-
lhor. 

Este Natal espalhe sorrisos, ofereça 
abraços e faça com que a luz desta época 
brilhe ainda mais forte de esperança e 
bondade. 

Que, durante todo o novo ano, este es-
pírito natalício esteja presente em todos 
os lares desta nossa freguesia. 

Esta mensagem é extensível a todos os 
filhos da terra que vivem e trabalham em 
países de emigração. Para eles, enviamos 
também uma palavra de estima e de ami-
zade. 

Aos idosos e doentes desejamos que 
consigam as forças necessárias para recu-

perarem a sua saúde e possam viver soci-
almente integrados. 

Aos jovens desejamos um futuro pro-
missor e que possam concretizar seus 
sonhos. 

Mais do que nunca os valores, tradicio-
nalmente, partilhados nesta quadra - 
saúde, paz, amor, esperança e família – 
devem ser protegidos e levados para 
2023, unidos por uma sociedade consci-
ente e solidária que cuida de cada um e 
de todos em comunidade. 

BOAS FESTAS!!! 
  

MENSAGEM DE NATAL 
 

«Cantai ao Senhor porque Ele fez ma-
ravilhas, anunciai-as em toda a ter-
ra» (Is.12, 5) 

As comunidades cristãs são convidadas 
a prepararem um grande acontecimento 
que em cada ano se renova. Estamos a 
referir-nos ao Natal, isto é, a celebração 
do nascimento de Jesus de Nazaré. 

Este acontecimento marcou de tal modo 
a história da humanidade, de há dois mil 
anos até hoje, que, em grande parte do 
mundo, a sociedade e a cultura se vêm 
por ele envolvidas. 

Contudo, seja na comunidade cristã, 
seja na vida de cada cristão, seja na soci-
edade em geral, para que o acontecimen-
to do nascimento de Jesus Cristo se ma-
nifeste em todo o seu significado e com 
toda a sua força salvadora, exige-se a 
descoberta e, ma63+5s ainda, o entrar 
nele, deixar-se deslumbrar pelo seu es-
plendor e assumir os desafios que a partir 
dele provocam na pessoa humana. 

Não podemos ceder á tentação de viver 
um acontecimento tão profundo e signifi-
cativo para o mundo de hoje, como o foi 
noutros tempos, tão só na sua roupagem, 
alienando-nos no supérfluo e acomodan-
do-nos ao ritual vazio da moda e do con-
sumo… 
 

D. João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quarta 
28 

18:30 - VIIº Dia - Maria da Conceição de Passos Fernandes (pg). 

Sexta 
30 

 
17:00 

- Emília Dias da Silva (aniv. fal), Amândio Rodrigues Malheiro e 
Maria de Jesus da Silva Malheiro - m. c. filho José da Silva Malhei-
ro. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
31 

 
 
 
 
 
 
 

17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa;  
- Emília Puga Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Fa-
mília (pg);  
- Domingos Afonso Vieira (11/20) - m. c. Esposa (pg);  
- Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (2/6) - m. c. Marido 
(pg); 
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (21/100) - m. c. Filhas (pg);  
- Fernando Sá Menezes - m. c. Conceição Abreu Araújo;  
- José Alves Abreu - m. c. irmã Conceição;  
- José Lopes Oliveira (3/5) - m. c. filho Manuel (pg);  
- João Fernandes Correia e Rosa Fernandes Correia - m. c. Glória 
Caçador;  
- Palmira Fernandes Correia e Maria do Céu Correia Lopes - m. c. 
Família;  
- João Fernandes Correia e Manuel da Silva Concela - m. c. Carlos 
Manuel Correia (pg);  
- Missas de Rol: (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
01 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30 
 
 
 
 
 
 

Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus 
 

- Igreja Paroquial: 
- Artur Fernandes Malheiro (20/30) - m. c.  Família (pg);  
- Tereza de Jesus da Silva Oliveira (3/10) - m. c. irmã Lurdes (pg); 
- Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lurdes Araújo 
Vieira (9/10) - m. c. Família (pg);  
- Júlia de Lima Brito - m. c. filha Aurora;  
- IVº Aniv. - Agostinho Araújo de Matos e Rosa dos Reis da Silva 
- m. c. filha Deolinda; - Missas de Rol: (9). 
 
- Capela de Santo Amaro: 
- João de Sousa Pais - m. c. filha Aurora (pg);  
- Alzira Pereira Dias - m. c. filha Maria dos Anjos (pg);  
- Amadeu Pereira Rodrigues, João Pereira e Conceição Fernandes 
Rodrigues - m. c. Albertina Leitão Fernandes;  
- Santo Amaro (ação de graças) (4/12) - m. c. Devota (pg). 
 


