
Catequese na Unidade Pastoral
Este sábado, dia 10 de Setembro, os catequistas 

foram, como todos anos, convocados para o Dia 
Arquidiocesano, este ano Jubileu do Catequista, no 
Sameiro, em Braga.

Na próxima semana celebramos o Dia Paroquial 
do Catequista. Dia 17, sábado, nas paróquias de Fonte 
Boa, Esposende e Rio Tinto. E no dia 18, domingo, 
em Vila Chã.

Este dia paroquial do Catequista celebra-se na Eu-
caristia paroquial, onde os catequistas de cada paróquia 
são apresentados à comunidade. Recordamos que a 
catequese é integrante na comunidade com catequistas, 
catequizandos, pais e comunidade Cristã. Esta Eucaris-
tia assinala o início dos trabalhos de preparação para o 
ano de catequese nas paróquias no grupo de catequistas, 
embora estes trabalhos já estejam a ser feitos desde o 
início de setembro.

Relativamente aos horários e à data do início de 
catequese em cada paróquia, começam a ser divulgados 
no (In)formativo da próxima semana.

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.

Procissão da Sr.ª de Fátima  (Fão)
Procissão em união com os peregrinos de Fátima do 

mês de Setembro:
Segunda, dia 12, sai do lar, às 21h30. E, na terça feira 

sai da igreja Matriz para a capela, às 21h30.

Esposende 2000
A Esposende 2000 e a Câmara Municipal de Esposen-

de vão mais uma vez levar a efeito o programa “Dar Vida 
aos Anos”. Trata-se de um programa de actividade física 
dirigido a pessoas com mais de 65 anos e que engloba 
as modalidades de Natação, Hidroginástica, Ginástica e 
Aulas de Grupo a desenvolver nas freguesias.

As inscrições decorrem até ao dia 18 de Setembro e 
os interessados devem deslocar-se à Junta de Freguesia.

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 – prosseguem 
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

24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 32, 7-11. 13-14;
Salmo – Sal 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)
2.ª Leit. – 1 Tim 1, 12-17
Evangelho – Lc 15, 1-32. 
A liturgia deste domingo centra a nossa reflexão 

na lógica do amor de Deus. Sugere que Deus ama o 
homem, infinita e incondicionalmente; e que nem o 
pecado nos afasta desse amor…

A primeira leitura apresenta-nos a atitude 
misericordiosa de Jahwéh face à infidelidade do 
Povo. Neste episódio - situado no Sinai, no espaço 
geográfico da aliança - Deus assume uma atitude que 
se vai repetir vezes sem conta ao longo da história da 
salvação: deixa que o amor se sobreponha à vontade 
de punir o pecador.

Na segunda leitura, Paulo recorda algo que 
nunca deixou de o espantar: o amor de Deus mani-
festado em Jesus Cristo. Esse amor derrama-se in-
condicionalmente sobre os pecadores, transforma-os 
e torna-os pessoas novas.

Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de 
Deus; por isso, não deixará de testemunhar o amor 
de Deus e de lhe agradecer.

O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama 
todos os homens e que, de forma especial, se preo-
cupa com os pecadores, com os excluídos, com os 
marginalizados.

A parábola do “filho pródigo”, em especial, apre-
senta Deus como um pai que espera ansiosamente 
o regresso do filho rebelde, que o abraça quando o 
avista, que o faz reentrar em sua casa e que faz uma 
grande festa para celebrar o reencontro.

Quando somos incomodados, geralmente re-
criminamos ou acusamos. Os fariseus e os escribas 
recriminam Jesus porque acolheu bem os pecadores. 
O filho mais velho da parábola recrimina o seu pai 
porque acolhe, com os braços abertos, o filho mais 
novo. Recriminam porque os seus corações estão 
fechados, recriminam porque eles próprios não 
podem acolher. De facto, não estarão eles a recrim-
inar-se a si mesmos? O caminho está em acolher e 
deixar-se acolher…

“Nosso Pai, Tu que fazes bom acolhimento aos 
pecadores como nós e que nos convidas à mesa 
do teu Filho, nós Te bendizemos. Alegras-te pela 
ovelha e pela moeda reencontradas e pelo regresso 
do filho perdido.

Nós Te pedimos. Pelo teu Espírito, inspira as 
nossas intenções. Dá-nos o desejo de voltar para Ti. 
Partilha connosco a tua alegria pelo regresso dos teus 
filhos que se afastaram”.
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Jubileu da Misericórdia

A Porta Santa

O Papa Francisco salientou ainda que a “ternura” de 
Jesus para com a viúva de Naim é mais importante que 
a ressurreição do seu filho e incentivou os peregrinos 
a lembrarem-se dessa narração quando atravessarem 
a Porta Santa da Misericórdia.

O Papa comentou ainda que Jesus ao ressuscitar o 
filho da viúva de Naim e ao restituí-lo à sua mãe, tor-
na-a mãe “pela segunda vez” e ambos “experimentam 
a misericórdia concreta do Senhor”.

Este milagre de Jesus “não foi uma ação de sal-
vação” destinada apenas à viúva e ao seu filho ou um 
gesto de bondade limitada à cidade de Naim.

O Papa comentou ainda que ao celebrar o Jubileu 
da Misericórdia desejava tê-lo “vivido em todas as 
Igrejas particulares e não apenas em Roma”, é como 
se a Igreja, em todo o mundo, se juntasse “à música 
de louvor ao Senhor”.

Dirigindo-se aos peregrinos de língua portugue-
sa, especialmente aos de Portugal e do Brasil, disse: 
“Queridos amigos, a experiência da compaixão de mi-
sericordiosa de Deus deve levar-nos a trazer outros ao 
encontro com Jesus que espera cada homem e mulher 
na Porta da Misericórdia de todas as Igrejas particulares 
do mundo. Deus vos abençoe!”

052

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
— Álvaro Pereira Catarino e afilhada
— Rosa Maria Catarino Lagoela
— Porfírio Maciel Domingues, pais e sogros
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio 
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Rosa Gonçalves da Costa
— Albino Gomes Machado e família
— Felismina Gonçalves Lopes
— Carolina Carvalho Machado
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— António Inês Ferreira da Nova
— Alfredo Gomes Catarino Junior e esposa M.C. José
— Maria Torres Ribeiro e pais
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, pais, genro e 

sogros
— José Dias Lopes e esposa
— Manuel Lima da Silva e filho
— Alda Amaral de Passos
— Matias Eiras da Silva e Maria Adelina Eiras da Silva e 

irmão António
— Maria Dias da Silva, mardo, pais e sogros
— José António Faria Martins e Felicidade Jesus da Silva
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e irmão Joaquim
— António da Conceição, esposa e filho
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto Fer-

nandes Martins
— Maria Belmira Alves Sousa, pais e sogros
— António Domingues da Venda e família e Maria Gon-

çalves Agra e Família
— António Inês Ferreira da Nova
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Maurício Pereira e filho
— Manuel Azevedo Barros e esposa
—  Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria da Eira Lopes
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Félix 
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Teodósio Gomes Gonçalves 
— Júlia Maciel de Sousa
— Maria Fernandes Vasquinho
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Joaquina Azevedo Cruz
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Manuel Teodósio Gonçalves e esposa
—  Lúcia de Sá Escrivães
—  Alcinda Fernandes Mouquinho (aniv.º), marido e filhos
— Manuel Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Pelas Almas
Quinta-feira    15 de setembro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora das Dores 
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
— Francisco Barbosa da Melo
— Manuel da Silva Pinto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho

— Associados do coração de Jesus 
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família 
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda da Silva Lage, tio e irmãos (Marido)
— Florinda Sousa Silva e família (filha Maria)
— Alfredo Pedreira Faria
— José Gonçalves Neiva
— Joaquina Alves Maciel e marido 
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
Sexta-feira     16 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Não há Eucaristia
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Não há Eucaristia
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Eucaristia 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Não há Eucaristia
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Eucaristia
Sábado 17 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
— Elídio Campos Couto (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carlos Manuel Hipólito da Silva (30.º Dia)
— Luis Oliveira de Freitas (30.º Dia)
— Maria do Rosário Solinho Soares (1.º aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Rodrigues Martins, marido, Manuel Alves de 

Matos, esposa e família (Aniv)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Eugénia Martins Pereira e marido
— Américo Rodrigues da Silva
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. José
— Mário Ferreira Morgado 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Rosário Solinho Soares (1.º aniv.)

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 12 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— José Guerra Laranjeira
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Adriana Queirós Portela
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Acção de Graças ao Bom Jesus
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Jorge Fontão Pereira, Pais e Sogros
Terça-feira 13 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Alexandrino Hipólito e filho
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alcinda Fernandes e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almas do Purgatório 
— António Neiva, filha Celina e cunhadas
— Augusto Rafael Couto Costa
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa Lopes Neto
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Fernando do Paço, filha e família
— António Lima Ribeiro (Aniv.º) (Filha Tina)
— Carolina Gomes Silva e família
— António Pereira de Azevedo
— Henrique Alves da Lage (Isabel)
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— António José Lopes dos Santos, esposa e família
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos (Aniv.º)
— Laurinda Silva da Lage (Confr. das Almas)
— José Alves da Lomba (17)
— Deolinda Ferreira da Silva (8)
— Maria Alves de Faria (20)

20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Conceição Moreira Barros e marido
— Joaquim da Silva Duarte, esposa e filha
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e filha
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Maria Moreira Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
Quarta-feira 14 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja Matriz de Fão
— José Gonçalves Vasco, pais e sogros
— Eugênio Graça da Silva
— António Vieira, esposa e filho
— Delfino da Silva Couto
— Raimundo Rolo Pereira
— Ermelinda da Costa Lata
— Carlos Morais da Benta
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
— Arminda Martins Afonso e marido (Aniv.º) (filho Albino)

Domingo   18 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— Apostolado da Oração
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
—  Almas (Confr.ª)
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Alves de Matos, esposa e família (Aniv)
— Em honra do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 

de Fátima 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria do Senhor
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva e família

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

Festa do Idoso (Peregrinação a Fátima)

À semelhança de anos anteriores, a Festa do Ido-
so irá realizar-se no dia 16 de Setembro, Sexta feira, 
com a deslocação ao Santuário de Nossa Senhora 
de Fátima, de acordo com a seguinte programação:

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada freg-
uesia 

12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica da 
Santíssima Trindade

13h30 – Piquenique no Parque Nº 2
18h30 – Regresso


