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26.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Num 11, 25-29; 
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

A liturgia do 26.º Domingo Comum apresenta 
várias sugestões para que os crentes possam purificar 
a sua opção e integrar, de forma plena e total, a comu-
nidade do Reino. Uma das sugestões mais importantes 
(que a primeira leitura apresenta e que o Evangelho 
recupera), é a de que os crentes não pretendam ter o 
exclusivo do bem e da verdade.

A primeira leitura, recorrendo a um episódio da 
marcha do Povo de Deus pelo deserto, ensina que o 
Espírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, 
sem estar limitado por regras, por interesses pessoais ou 
por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele 
que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos 
gestos proféticos que vê acontecer à sua volta.

A segunda leitura convida os crentes a não co-
locarem a sua confiança e a sua esperança nos bens 
materiais, pois eles são valores perecíveis e que não 
asseguram a vida plena para o homem. Mais: as injus-
tiças cometidas por quem faz da acumulação dos bens 
materiais a finalidade da sua existência, afastá-lo-ão 
da comunidade dos eleitos de Deus.

No Evangelho temos uma instrução, através da qual 
Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na 
órbita do Reino, e faz-nos três exortações: tolerância, 
respeito ...e amor fraterno.

A primeira é uma exortação à tolerância, a não 
querermos manipular Deus ou cair na ilusão de que o 
temos como uma propriedade, um monopólio. Veja-
mos: “João disse a Jesus: ‘Mestre, vimos um homem 
expulsar demónios em teu nome. Mas nós proibimo-
-lo, porque ele não nos segue’. Jesus disse: ‘Não o 
proibais. Quem não é contra nós é a nosso favor’”. 
Convida-nos a uma atitude de abertura, exorta-nos a 
reconhecer o bem naqueles que não são dos nossos, que 
não estão na plena comunhão com a sua Igreja católica.

Uma segunda exortação do Senhor: o respeito o cu-
idado com os pequeninos, os fracos na fé, os imaturos 
que estão na nossa comunidade: “Se alguém escandali-
zar um desses pequeninos que acreditam , melhor seria 
que fosse atirado ao mar com uma pedra de moinho 
amarrada ao pescoço”. Não basta ser tolerante com 
os de fora; é necessário, mais ainda, ser cuidadoso com 
os da nossa comunidade, da nossa paróquia, os nossos 
irmãos, filhos da mesma mãe católica.

Por último, uma gravíssima exortação de Jesus: 
tudo quanto nos escandalizar, isto é, tudo quanto 
nos atrapalhar na vida cristã, tudo quanto nos fizer 
tropeçar, devemos ter a coragem de arrancar de nossa 
vida: “Corta-o! Arranca-o!” O que nos faz tropeçar 
no caminho do Senhor?
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
emails:  ddfdelfim@gmail.com
 ruijneiva@gmail.com
 asilima45@gmail.com
 paroquiadeapulia@gmail.com
 paroquiaderiotinto@gmail.com
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Abertura do Ano Pastoral
Um novo ano pastoral abre oficialmente no próximo 

Domingo, dia 4 de outubro, este ano com as celebra-
ções de Abertura a nível paroquial. O fio condutor 
permanece: redescobrir a nossa identidade cristã 
(Plano Pastoral 2012+2017). O caminho a percorrer 
nesta nova etapa desenvolve-se na capacidade criativa 
e alegre de anunciar (ao mundo) a presença de Jesus 
Cristo ressuscitado (cf. fruto esperado: um testemunho 
alegre da presença de Jesus Cristo Ressuscitado no 
mundo).

Anunciar o Evangelho (fé anunciada) «não pode 
ser apenas o ponto conclusivo dos nossos programas 
pastorais», tem de ser «a alma de toda a programação 
e de todos os itinerários de formação cristã».

A frase bíblica que este ano nos acompanha — 
«Como Eu fiz, fazei vós também» — surge, no evan-
gelho de João, no contexto da Última Ceia. Mas, aqui, 
de forma diferente dos outros evangelistas (destacam as 
palavras que repetimos na Eucaristia), João apresenta-
-nos um gesto: lavar os pés. Um gesto realizado pelo 
Mestre. Por isso, um gesto que mostra a (nova) prática 
que tem de modelar a vida do discípulo.

Para começarmos a viver este Ano Pastoral, tere-
mos a começar este mês o “Curso de Missionologia”, 
promovido pela Arquidiocese no nosso arciprestado, 
onde é celebrado o Outubro Missionário também a 
nível arquidiocesano.

Início – 21/10 (quarta-feira) 
Fim – dia 16/12 (quarta-feira)
Funcionamento – quartas-feiras – 21h00 – 22h30
Local – Centro Paroquial de Esposende
Inscrições – On line
              – com os Párocos, até 11 de outubro

Atenção aos horários...
Esta semana celebramos em duas Paróquias o 

Dia do Padroeiro — S. Miguel – Gemeses e Apúlia.
Não mudamos horários nas outras Paróquias. 

Com mais esforço e  algumas ajudas extras, vamos 
procurar corresponder  ao que merecem os nossos Pa-
droeiros. Esperamos o mesmo esforço e colaboração.

Cartórios Paroquiais...
Embora ainda estejamos a organizar os espaços 

para atendimento no serviço de Cartório Paroquial, 
para já teremos a funcionar o Cartório Paroquial 
de Esposende para todas as paróquias (com as suas 
limitações), o Cartório Paroquial de Esposende, com 
o seguinte horário:
Terça ................................................ 18h00 – 18h30
Quinta................................................18h30 – 19h00 
Sábado ..............................................15h00 – 16h00

Em Fão teremos este serviço (esta semana)
Quarta................................................18h30 – 19h00 

 Em Fonte Boa teremos o mesmo serviço (esta se-
mana) na Sexta .................................19h30 – 20h00 

Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo 
telemóvel (ver contactos).

Marcação de Casamentos...
A partir do dia 1 de outubro começamos a marcar 

Celebrações Matrimoniais para o próximo ano. Para 
facilitar a organização da agenda, e porque estamos 
a começar, devem marcar apenas com o Moderador 
da Unidade Pastoral, o P. Delfim (ver contacto). Os 
que já estavam marcados em alguma paróquia serão 
comunicados pelo Pároco anterior.

Reunião de Catequistas...
Segunda-feira, dia 28, às 21h00, no Centro 

Paroquial de Fão, para Catequistas de Fão e 
Fonte Boa.

Quarta-feira, dia 30, às 20h30, no Centro Pa-
roquial de Apúlia, para Catequistas de Rio Tinto 
e Apúlia.

Anuais do Coração de Jesus...
Estão à cobrança, na Paróquia de Santa Maria 

dos Anjos de Esposende, os Anuais do Sagrado 
Coração de Jesus.

Missas ao fim de semana



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração

Segunda-feira 28 de setembro
da XXVI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— António Sérgio Rodrigues Azevedo e família
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Barra Reis, esposa e filho
— João Ferreira Morgado, esposa, filho e neto
— Adelina Lopes Cardoso, marido e filho
19h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Serafim Alves da Quinta
— Narciso Figueiredo Carvalho , Pais e sogros
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Carminda Moreira da Silva
Terça-feira 29 de setembro
da XXVI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
— Adélio Rodrigues Pereira
— Joaquim da Silva Lachado e Maria Rodrigues Alves
— Manuel Rodrigues Couto e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— Juca Araújo Vieira e família
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e marido
— Maria Glória Dias branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P. Manuel Gonçalves Jorge
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
― Carla Sofia Cardoso da Silva, avós e tios
― Maria Sá Eiras e seus pais
― Maria Amélia Morim Faria
― António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
― Rosa Faria Vasco e filhos
― Florinda Gomes da Silva e seus pais
― Virgínia da Cruz Barros
― Malcemino de Matos
20h00 – igreja Matriz de Apúlia

Festa do Padroeiro, S. Miguel 
— Em honra de S. Miguel
20h00 – igreja paroquial de Gemeses

Festa do Padroeiro, S. Miguel 
— Em honra de S. Miguel
— Deolinda Alves dos Santos, marido e filho (Aniv)
— Preciosa Lopes Soares (Conf. do Rosário)
Quarta-feira 30 de setembro
da XXVI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 – igreja matriz de Fão
—  Almas do Purgatório (Confraria) 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Gracinda Conceição Almeida e marido
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros

— Manuel MariaGomes Igreja
— Esmeralda da Costa Moreira Torres e marido
— Maria de Jesus Carvalho
— Maria do Rosário Solinho Soares
— José Martins Afonso Junior
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Rosa Gonçalves da Costa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Alves Pereira 
— Maria Santil  Gonçalves Pereira e marido 
— Maria Maurício Pereira e filho 
— António Reis Potejo Moreira
— Amas do Purgatório (Confraria das Almas)  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Hermínia Alves Felgueiras, marido e filhos
Quinta-feira  1 de outubro
da XXVI Semana do Tempo Comum
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda da Sá Ramos,marido e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Laurinda dos Santos Oliveira da Cruz
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e marido
— António Lopes da Silva Miranda
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Nogueira, pais e irmãos (m.c. irmão 

António)
— Associados vivos e falecidos do Apostolado da 

Oração
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
― Adolfo Miranda, esposa, filha e Ludovina Torres 

e filha
― Diamantino Gomes Mendanha, esposa e filho
― Manuel da Silva Félix
― José Gonçalves Vasco, esposa, filhos e Teresa Alves 

da Cruz
― Delfim da Cruz Martins e seu filho
― Maria da Silva Vieira de Sousa
Sexta-feira  2 de outubro
da XXVI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Moreira Passos, marido, filho e nora
— Francisco Hipólito da Silva Gomes, pais e sogro
— Maria Alexandra Faria Ribeiro pais e irmã
— Silveiro Augusto da Cruz Fernandes e familia
— Delfina Fernandes Ribeiro
—  Justino Martins Palmeira e esposa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Eugénia Gomes da Vinha 

— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— José Tomás Faria de Azevedo 
 19h00 – igreja matriz de Fão
—  Rosa dos Santos Graça
—  António Gonçalves Novo
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ramiro Moura Meireles, pais, irmãos, enteado 

Manuel e restante família (m.c. esposa)
Sábado 3 de outubro
da XXVI Semana do Tempo Comum
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Maria Dias Couto (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira;
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais;
— José da Silva Cardoso (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta 
— António Ribeiro da Cunha e irmão
— Manuel Carreira Martins e família
— Delfino Sousa Lopes, pais e sogros
— Manuel Catarino Santil, pais, sogros e cunhado 
— Isaura Ferreira Martins, filho, genro e família 
— Glória Margarida Rodrigues e marido 
— Alminhas da Barca 
— Adelino Azevedo 
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário 
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Gonçalves Vendeiro 
— José Joaquim Gomes Dourado 
— Maria Adelaide Pontes Fernandes e marido 
— António Gonçalves Viana e filho 
— Maria Auxilia Pontes de Carvalho e irmão 
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— António Gonçalves Torres da Silva 
— Flórida Alves Ermida, marido e filho 
— Avelino da Costa Inês 
18h00 – na igreja matriz de Fão
— José da Fonte Gaifém 
— António Ferreira Martins 
— Almas do Purgatório 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Beatriz De Jesus Carvalho (30.º Dia)
— Maria Alice Faria Carvalho (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— César Filipe Ribeiro e avós
— Álvaro Pereira Catarino
— Mons. Manuel Batista de Sousa
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Félix Morgado S. Marinha, pais, sogros e família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pai, sogra e 

cunhado 
— Isabel Maria Peixoto 
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros 
— Em honra do SS.mo Sacramento, S. C. de Jesus e 

Coração de Maria e por Rosa Ferreira Martins e 
marido(filha Rosa)

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira

Domingo  4 de outubro
XXVII Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Gemeses

FESTA de Nossa Senhora do Rosário
com PROCISSÂO no final da Eucaristia

— Em honra de N. S. do Rosário 
— Manuel Gonçalves Pimenta e José Alves Batista e 

família 
— Félix de Sá Rosas (esposa) 
—  Manuel da Lage Maciel(irmão José) 
— Preciosa Lopes Soares
—  Rosa Freire Lopes(31) 
— Manuel Barroselas Maciel 
—  António Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina 

Ferreira Maciel 
—  Confraria do Santíssimo
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento 
— Maria Gonçalves Vendeiro 
— Manuel da Cruz Pontes e Pais 
— Evaristo Gonçalves Vasco 
— Maria dos Anjos Gonçalves Félix e Joaquim Fernan-

des Santil 
— Maria Almeida Torres e Manuel Gonçalves Isac 
— Sérgio Fernandes Grilo e esposa 
— Ludovina Martins Carreirinha 
— Francelina Gomes da Cunha e marido  
— Cidália Gonçalves da Costa 
— Maria Eugénia Gomes da Vinha 
— Manuel Alves Pereira e esposa e filho António  
— Manuel Catarino Inês e pai 
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves 
— Palmira Morais Pereira Catarino
— José Joaquim da Cruz Vendeiro 
— Amas do Purgatório (Confraria das Almas)   
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h30 – igreja matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento 
— Albino Pedrosa Campos 
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Isabel Maria Peixoto 
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Em honra do SS.mo Sacramento, S. C. de Jesus e Co-

ração de Maria e por Rosa Ferreira Martins e marido 
(m.c. filha Rosa)

12h00 – igreja matriz de Esposende
— Clementina Lopes Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Adelaide Cardoso Oliveira 
— António Gomes de Baixo e irmã 
— Maria Emídia Moreira de Morais 
— Almas do Purgatório (Confraria Almas)  
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais


