
Contas da LIAM (Vila Chã)
A Liga Intensificadora da Acção Missionária 

(LIAM) de Vila Chã, aomo já é habitual nesta época, 
apresenta as seguintes contas:

Receita
GalaicoFolia  ................................................. 1.062,91 €
Feirinha da LIAM  ..........................................  573,66 €
Em Caixa  ......................................................... 316,55 €
Total  ............................................................  1.953,12 €

Despesa (Ofertas)
P.e Saturnino (Paraguai) ..................................  400,00 €
P.e Vitorino  .....................................................  400,00 €
Irmã Arlete  .....................................................  350,00 €
Leite para as crianças de Angola  ....................  400,00 € 
Projeto de Moçambique ..................................  400,00 €
Total  ............................................................  1.950,00 €
Saldo  ............................................................... 003,12 €

A todos quantos colaboraram para estas acções 
missionárias, que testemunham o nosso Ser Igreja, 
vai a nossa gratidão. 

Anuais da S.ª do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário pede para anunciar 

e se possível publicar no boletim, que irá fazer a cobrança 
dos anuais durante o mês de setembro.

Bazar na Festa do Marisco  (Fão)
O nosso bazar na Festa do Marisco e da Cerveja ren-

deu 2.043,33 € (dois mil  e quarenta e três euros e trinta 
a três cêntimos). Agradecemos a todos quantos com a 
sua participação ajudaram a angariar esta verba pra as 
despesas da Igreja.

Dia Arquidiocesano do Catequista
Como é habitual, celebra-se no dia 10 de Setembro, 

no Sameiro, o Dia Arquidiocesano do Catequista, com o 
Jubileu dos Catequistas.

Para facilitar a participação dos catequistas da nossa 
Unidade Pastoral, precisamos de saber, quanto antes, 
quantos pretender ir de autocarro, para se tratar o mesmo.

Peregrinações Jubilares 
Findo o mês de agosto, tempo de férias, e depois da 

Peregrinação Jubilar dos Emigrantes à Igreja Matriz 
de Esposende – Igreja Jubilar do arciprestado – pros-
seguem as Peregrinações das paróquias:
11 de setembro  ............................................ Forjães
18 de setembro  .......................................  Marinhas
25 de Setembro  ..........................................  Belinho
02 de outubro  ...........................................  Gemeses
09 de outubro  ............................................. Gandra
16 de outubro  ................................................  Antas
23 de outubro  ..............................  Pastoral Juvenil
30 de outubro ........................................   Esposende
13 de novembro: Encerramento do Ano Santo
                                                 nas Igrejas Particulares.

23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b); 
Salmo – Sal 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1);
2.ª Leit. – Flm 9b-10. 12-17;
Evangelho – Lc 14, 25-33.. 
A liturgia deste domingo convida-nos a tomar 

consciência de quanto é exigente o caminho do 
“Reino”. Optar pelo “Reino” não é escolher um 
caminho de facilidade, mas sim aceitar percorrer um 
caminho de renúncia e de dom da vida. 

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coorde-
nadas do “caminho do discípulo”: é um caminho 
em que o “Reino” deve ter a primazia sobre as 
pessoas que amamos, sobre os nossos bens, sobre 
os nossos próprios interesses e esquemas pessoais. 
Quem tomar contacto com esta proposta tem de 
pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças 
para a acolher… Jesus não admite meios-termos: 
ou se aceita o “Reino” e se embarca nessa aventura 
a tempo inteiro e “a fundo perdido”, ou não vale a 
pena começar algo que não vai levar a lado nenhum 
(porque não é um caminho que se percorra com 
hesitações e com “meias tintas”).

É impressionante a sinceridade de Jesus! No-
temos bem que não são todos os que querem que 
podem ser seus discípulos! É certo que todos são 
chamados, pois “o desejo de Deus é que todos se 
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” 
(1Tm 2,4), mas também é certo que nem todos estão 
dispostos a escutar de verdade o convite do Senhor 
e a aceitar as suas exigências. E Jesus é claríssimo: 
Ele só aceita como discípulo – só pode ser seu discí-
pulo – quem se dispõe, com sinceridade, a caminhar 
atrás d’Ele, seguindo os seus passos no caminho. É 
Ele quem dá as cartas, é Ele quem dita as normas, 
é Ele quem mostra o caminho e quem diz o que é 
certo e o que é errado.

E o que é ser discípulo? É renunciar a si mesmo 
para ser em Jesus, pensando como Ele, vivendo 
como Ele, agindo como Ele... A primeira leitura 
lembra a todos aqueles que não conseguem decidir-
se pelo “Reino”, que só em Deus é possível encon-
trar a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, 
portanto, aí, um encorajamento implícito a aderir ao 
“Reino”: embora exigente, é um caminho que leva 
à felicidade plena. 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor 
fundamental, para todos os que aceitam a dinâmica 
do “Reino”; só ele permite descobrir a igualdade 
de todos os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos 
em Cristo. Aceitar viver na lógica do “Reino” é 
reconhecer em cada homem um irmão e agir em 
consequência.
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Jubileu da Misericórdia

A Porta Santa

O Papa retomou no dia 10 de agosto a reflexão à 
volta do Jubileu da Misericórdia, destacando a impor-
tância dos cristãos peregrinarem até às “Portas Santas” 
das suas dioceses e o que isso representa em termos de 
mudança para as suas vidas.

“Ao chegar à ‘Porta Santa’ todos trazem a sua 
vida com alegrias e sofrimentos, projetos e fracassos, 
dúvidas e medos para apresentá-los ao Senhor Miseri-
cordioso”, frisou Francisco durante a audiência pública 
semanal, no Vaticano.

O Papa sublinhou que cada um, quando chega à 
Porta Santa, está confiante que o “Senhor está pró-
ximo” para o atender, para “oferecer a Sua poderosa 
palavra consoladora”: “Não chorem.”

Neste sentido, o pontífice disse que a Porta Santa 
da Misericórdia é o ponto de encontro entre “a dor da 
humanidade e compaixão de Deus” e depois de atra-
vessada dá-se a peregrinação na misericórdia de Deus.

“A poderosa palavra de Jesus pode levantar-nos 
e também realiza em nós a passagem da morte para 
a vida. A Sua palavra faz-nos reviver, dá esperança, 
reavivando corações cansados, abre para uma visão 
do mundo e da vida que vai além do sofrimento e da 
morte” – disse o Papa Francisco.

051

Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.com

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende) ............................. 17h00 – 18h00
Quinta (Esposende) ............................. 18h00 – 19h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Manuel dos Santos Portela e Idalina Afonso Sá Pereira
— Aires Fernandes Pereira
— Maria  Angelina Pereira da Lage e família
— Adelino Machado Faria, pais, sogra e restante família
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e Rui Pedro 

Oliveira 
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S.Felix (mc Conceição Ferreira)
— Alda Amaral de Passos e Marido
— Maria Alvim Maia
— António Inês Ferreira Nova
— José Maria Pereira Silva, Pais e Sogros
— Argemiro Dias dos Santos e Filho
— Adelino Moreira Marques Casais
— Maria Alice Filipe Dias, Irmão e Avós
— Felismina Gonçalves Lopes
— António Sá Solino
— Manuel Neves Tomé e Esposa
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc onfraria)
— Adelino Gonçalves Vasco e esposa
— Amândio Pereira Belinho
— Emília  Fernandes Gaifém e marido
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Júlia   Maciel de Sousa
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel da Cruz Pontes e pais
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria da Eira Lopes
— Maria dos Santos Barbosa e José Gomes Dourado
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
Quinta-feira    08 de setembro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Armindo da Silva Branco, esposa e família
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Emília Neiva, marido, genro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filho
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família 
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo
— Aurora Jesus Lomba e família
— Deolinda Rodrigues Azevedo e marido (filha Alice)
— Joaquim Alves Paço e família
— Laurinda da Silva Lage, tio e irmãos (Marido Joaquim)
— Irmãos da Confraria das Almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelas vítimas do terramoto em Itália
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquina de Jesus Miranda, esposa, filhos, noras e 

netos
— Mário Igreja Azevedo, pais e tia
— Maximino de Matos

Sexta-feira     09 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Daniel Lacerda e esposa Celeste
— Orlando Afonso da Silva e família
— Felisbela Ferreira Braga
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Manuel Pires do Monte, esposa e filho Cândido
— Rosália Didier
— São Luis Gonzaga
— José Manuel Brandão Soares
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Adolfo Fernandes Pereira, esposa e família
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira e Manuel Euzébio da 

Silva e Esposa
— Porfírio Alves Ribeiro
— António Inês Ferreira da Nova
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Em louvor do Senhor dos Passos 
— Ana Gonçalves do Cabo
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel Vasco Azevedo,Laurinda dos Reis e Maria 

Adelaide Castro Reis
— Marcos de Sá Escrivães ,esposa e familiares
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves
Sábado 10 de setembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— João Filipe Santos Rocha (1.º Aniv.º) 
16h45– igreja paroquial de Vila Chã
— José Manuel Gonçalves da Costa Silva (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro (1.º Aniv.º)
— Inês Ferreira Nova (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Alves Peixoto (Aniv)
— Maria Angelina Afonso Sá Pereira, marido e filhos 

(pessoa amiga)
— Almas casa Marques 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Alves da Cruz (30.º Dia)

Domingo   11 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Maria Moreira Barros (m.c. Confraria do Divino Espírito 

Santo, Paredes de Coura)
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António

Intenções do Papa para setembro
UNIVERSAL – Humanização da sociedade. 

Para que cada um contribua para o bem comum 
e para a edificação de uma sociedade que ponha 
no seu centro a pessoa humana.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Missão evangeli-

zadora dos cristãos. Para que os cristãos, partic-
ipando nos Sacramentos e meditando a Sagrada 
Escritura, se tornem cada vez mais conscientes 
da sua missão evangelizadora.

Segunda-feira 05 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria do Céu da Costa Terra
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Eduardo Pereira Viana
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Acção de Graças ao Bom Jesus
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
— Carminda Moreira da Silva
— José Gonçalves Malgueiro
— Angelina Gonçalves Miranda e Família
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Manuel Moreira de Carvalho, Pais e Sogros
Terça-feira 06 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— S. José
— Albino Sampaio da Silva e família 
— Alcinda Fernandes e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Américo Fernandes, esposa, filho e Carminda Pires
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos 
— Imaculado Coração de Maria 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria da Silva Sampaio marido e filho
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco marido e 

mãe
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira Faria 
— António Pereira de Azevedo
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— Deolinda Ferreira da Silva (7)
— João Valentim Barroso Lopes, irmã e família 
— José Alves da Lomba (16)
— Manuel Barrosela Maciel 
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria Alves de Faria (19)
— Maria da Conceição de Sá Maciel e família (Otilia 

Santos) 
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Anónio Alves de Azevedo Barros
— António Faria Alves, esposa Glória e sogra
— Manuel Barros Faria e sogros
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maria Moreira Barros
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Ortência Fernandes Macieira
Quarta-feira 07 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Eulália Fernandes Gaifém
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Eugénia Martins Pereira e marido (filha Adília)

08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— S. José
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia ............. Domingo – 06/11 ........16h00
Esposende........ Segunda – 01/11 .........10h00
Fão ................... Segunda – 01/11 .........16h00
Fonte Boa ....... Domingo – 06/11 ........10h00
Gandra ............ Segunda – 01/11 .........16h00
Gemeses ........... Segunda – 01/11 .........10h00
Rio Tinto ......... Segunda – 01/11 .........10h00
Vila Chã .......... Segunda – 01/11 .........16h00

Sentido das Festas Religiosas 
A Igreja estima e deseja as festas, pois fazem parte 

da existência humana e constituem uma das formas 
de viver e manifestar publicamente a nossa fé. Des-
tinam-se a promover o culto devido a Deus, a Nossa 
Senhora e aos Santos e constituem um meio de são 
convívio, recreio e promoção cultural.

 Infelizmente, muitas das festas já não são es-
paço de enriquecimento cultural e espiritual. Se ain-
da mantêm uma componente cultural e recreativa, 
esta reveste-se, por vezes, de um carácter demasiado 
pagão. Não raro, em vez de lugar de encontro alegre e 
feliz, tornam-se causa de conflitos que ferem e deixam 
marcas negativas difíceis de sanar. 

Felizmente não foi isso que aconteceu nas nossas 
comunidades. Parabéns aos festeiros e a quem com 
eles colaborou.


