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SERVIÇO RELIGIOSO DA QUEIJADA 

Dia Hora Intenções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom. 
08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 
 
 
 

Epifania do Senhor 
 
 

 
Festa ao Menino Jesus: Eucaristia e Procissão. 
 
- Alfredo de Passos Rodrigues e filho Vítor - m. c. Esposa; 
- Emílio dos Santos Lima da luz, Adelaide Cerqueira Ribeiro e 
Domingos Lobato - m. c. Esposa; 
- José Caldas Araújo, Tios e Avós de Alzira Araújo (pg); 
- Manuel Lopes Gonçalves, Glória Baptista e João Baptista - m. 
c. Manuel Baptista (pg); 
- XXXº Dia - Emílio de Sá Leitão - m. c. Esposa (pg); 
- José de Araújo Vieira (6/10) - m. c. Esposa e Filhos (pg); 
- José Maria Lobato Correia e Emília Pinto (61/100) - m. c. 
Família (pg); 
- Domingos Cerqueira Ribeiro (98/104) - Rol (pg); 
- João Manuel de Sousa Faria (6/32) - Rol (pg); 
- José de Castro Vieira (20/52) - Rol (pg); 
- Marisa Andreia Lima Sousa Oliveira (21/81) - Rol (pg). 

- No dia 21 de janeiro, há uma Arraial Minhoto, na Quinta de Santoinho para 
apoiar os nossos jovens a participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude. Ad-

quirem os Bilhetes junto do Bar, participem no Arraial Minhoto e ajudam os nossos 
jovens. 

Feliz Ano Novo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas, ainda que todas importantes. Cele-

bra-se, em primeiro lugar, a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebra-se, em segundo 
lugar, o Dia Mundial da Paz. Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do ano civil. 

As leituras que hoje nos são propostas exploram, portanto, estas diversas coordenadas. Elas evo-
cam esta multiplicidade de temas e de celebrações. 

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da presença contínua de Deus na nossa caminhada e 
recorda-se que a sua bênção nos proporciona a vida em plenitude. 

Na segunda leitura, a liturgia evoca, outra vez, o amor de Deus, que enviou o seu Filho ao encon-
tro dos homens para os libertar da escravidão da Lei e para os tornar seus "filhos". 

O Evangelho mostra como a chegada do projeto libertador de Deus provoca alegria e felicidade 
naqueles que não têm outra possibilidade de acesso à salvação: os pobres e os marginalizados. 
Convida-nos, também, a louvar a Deus pelo seu amor e a testemunhar o desígnio libertador de 
Deus no meio dos homens. Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro com Jesus, é o 
modelo do crente que é sensível aos projetos de Deus, que sabe ler os seus sinais na história, que 
aceita acolher a proposta de Deus no coração e que colabora com Deus na concretização do projeto 
divino de salvação para o mundo.                                                                                In “Dehonianos” 

Iª Leitura: Is 60, 1 - 6;  

Salmo Responsorial:  (71) (72); 

IIª Leitura: Ef 3, 2 - 3a. 5 - 6; 

Evangelho: Mt 2, 1 - 12. 

ÁGUA VIVA  
Nº 480 – 01 a 07 de Janeiro de 2023 

SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS 



 VIDA CRISTÃ 
(Queijada) 

- No dia 27 de Dezembro do corrente 
ano, acolhemos as cinzas do Senhor 
Francisco Manuel Pedreira Norton de 
Matos, falecido em Cascais a 21 de 
Agosto de 2022, aos 86 anos. 

Após a celebração de sufrágio, as cin-
zas foram colocadas na sepultura de fa-
mília, no cemitério local de Queijada. 

As mais sentidas condolências. 
  

MENSAGEM DE NATAL 
(cont) 

Não, pelo contrário, numa época carac-
terizada pelo vazio, pelo relativismo, pela 
superficialidade, pelo individualismo e, 
consequentemente, pelo desumanismo, 
exige-se ao ser humano, portador de pen-
samento e de interioridade, de ansia de 
humanidade e de respostas profundas ao 
seu ser pessoal e comunitário, que aceite 
o desafio de caminhar ao encontro d’A-
quele que se manifestou como o Filho do 
Homem, o Filho de Deus, que na Sua 
Encarnação ofereceu a toda a criatura o 
rosto da verdade acerca da pessoa huma-
na. 

É este convite que dirijo a todos os dio-
cesanos, cristãos e pessoas de boa vonta-
de, insatisfeitos pelas circunstâncias actu-
ais da nossa sociedade e da nossa cultura, 
mas também aqueles que ainda não se 
deixaram libertar do materialismo mani-
pulador, para todos nos deixarmos des-
lumbrar pela pessoa de Jesus de Nazaré 
que nasce nas coordenadas do espaço e 
do tempo, que caminha connosco para 
nos ensinar a ser verdadeiramente huma-
nos, oferecendo-nos os critérios para uma 
autêntica fraternidade onde reinarão a 
justiça e a paz, o amor e a misericórdia e 
na qual os mais pobres e marginalizados 
se descobrirão revestidos de dignidade. 

A voz profética de Isaías, tão presente 
durante o tempo de advento, desperta-nos 
para a Esperança, não dependente das 
circunstâncias e capacidades humanas, 
mas tão só na confiança na promessa de 

Deus que no Seu amor, não desampara as 
Suas criaturas e, na renovação constante 
da Sua Aliança, acompanha o Seu Povo 
em todas a suas vicissitudes. 

Quanto nós, nos tempos em que vive-
mos, necessitamos desta Esperança maior 
que nos dê alento para continuar os cami-
nhos da história actual e para transfor-
marmos em alegria tantos vestígios de 
morte e de tristeza. 

O mesmo se diga, da iluminação que 
nos vem da pessoa de João Batista, aque-
le que reconhece que Jesus de Nazaré já 
está no meio do Seu Povo, mas que con-
tinua oculto porque os Seus contemporâ-
neos, fascinados pelos seus ídolos e mes-
quinhas tradições, não se abriram à luz 
nova que os levaria a contemplar em Je-
sus de Nazaré, Aquele que lhes trazia a 
salvação. 

Quem não descobre, a partir de uma 
análise profunda da cultura actual na qual 
o ser humano se sente afectado, que esta 
é a mesma situação que se repete no con-
texto do mundo de hoje? 

Seja numa prática ritualista da vida 
cristã, sem consciência do conteúdo que 
comporta a vida do discípulo de Jesus 
Cristo, seja pelo materialismo que inunda 
a sociedade, seja pelo ateísmo prático, 
indiferença e a opinião pessoal que to-
mou o lugar da busca incessante da ver-
dade, reconhecemos que temos necessi-
dade de Precursores, tal como João Bap-
tista, que,  uma vez familiarizados com 
Jesus Cristo, numa perfeita comunhão 
com Ele, alertem a sociedade actual para 
o abismo que sempre nos espreita quando 
não somos diligentes em procurar os ver-
dadeiros caminhos que nos fazem huma-
nos, fraternos e na experiência da verda-
deira comunidade. 

Isto é o que Jesus Cristo nos oferece 
com a Sua Encarnação e pela vivência de 
comunhão connosco que actualiza per-
manentemente, ao longo da história, na 
comunidade cristã para a qual nos convi-

da a participar activamente...D. João Lavrador 

Email: parocofornelos@diocesedeviana.pt 

SERVIÇO RELIGIOSO DE FORNELOS 

Dia Hora Intenções 

Quinta 
05 

17:00 - José do Calvário e Lola do Calvário - m. c. afilhada Palmira (pg). 

Sexta 
06 

17:00 - Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração;  
- António Cerqueira, Esposa e Familiares - m. c. filho Carlos. 

 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
07 

 
 
 
 
 
 
 

18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manuel Vieira Antunes de Araújo - m. c. Esposa; - Emília Puga 
Lopes e Manuel Araújo Soares Barbosa - m. c. Família; - Vº Aniv. 
- José Fernandes Correia e Maria Joaquina de Sousa Lopes - m. c. 
Filhos; - Domingos Afonso Vieira (12/20) - m. c. Esposa (pg); - 
Maria de Lurdes Leitão Fernandes Dantas (3/6) - m. c. Marido 
(pg); - Tereza de Jesus da Silva Oliveira (22/100) - m. c. Filhas 
(pg); - Casimira Correia Gonçalves (1/12) - m. c. Filha e Genro 
(pg); - João de Sousa Pais - m. c. Esposa (pg); - João Fernandes 
Correia e João Pais Fernandes - m. c. Glória Caçador; - Florinda 
Lopes Fernandes - m. c. neta Rosa (pg); - António Mestraço e 
Laurinda Trelães Pais - m. c. filho Amândio (pg); - Manuel Abreu 
e esposa - m. c. filha Conceição; - Manuel Barbosa de Araújo e 
Esposa - m. c. Nora; - Santíssimo Sacramento - m. c. Conceição 
Abreu de Araújo; - Santo Amaro e todos os Santos - m. c. Concei-
ção Abreu de Araújo; - Almas do Purgatório - m. c. Conceição 
Abreu de Araújo; - Alberto Rodrigues de Barros (aniv. nasc) e 
Esposa - m. c. filha Maria da Graça;- Missas de Rol: (7). 
 

 
 
 
 
 
 

Domingo 
08 

 
 

08:15 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 
 
 
 
 

Epifania do Senhor 
 

- Igreja Paroquial: - Artur Fernandes Malheiro (21/30) - m. c.  
Família (pg); - Tereza de Jesus da Silva Oliveira (4/10) - m. c. irmã 
Lurdes (pg); - Manuel Cachada Gonçalves Vieira e Maria de Lur-
des Araújo Vieira (10/10) - m. c. Família (pg); - Almas do Purga-
tório (2/13) - m. c.  Manuel Dias (pg); - Maria de Jesus Matos 
Miguel (18/24) - Rol (pg); - Manuel Reitor (aniv) - m. c. Família 
(pg); - Missas de Rol: (9). 
 
- António Fernandes Lopes e Laurinda Trelães Pais - m. c. Família 
(pg);  
- Antónia Lopes de Brito - m. c. Família (pg);  
- José Ribeiro Lopes e Maria Pereira Ribeiro - m. c. neta Helena 
Brito (pg). 
 


