
Início da Catequese Paroquial
Apesar de inda não termos os horários da Catequese 

para todos as paróquias, felizmente já nos é possível 
divulgar alguns. Pena é que não possamos divulgar 
já das oito paróquias da Unidade Pastoral Esposende 
Centro/Sul.

Entretanto, no próximo sábado, dia 24, haverá 
uma reunião de pais das crianças e adolescentes da 
catequeses de Fão, às 15h00, no Centro Paroquial 
de Fão.

A catequese terá início no dia 1 de outubro. 
No que diz respeito à paróquia de Santa Maria dos 

Anjos, o início da Catequese, no dia 1 de outubro, será 
com o seguinte horário: 

15h00  ................ para o 1,º, 2.º 3.º, 4.º e 5.º anos
16h30  ............... para o 6.º, 7.º,8.º,9.º e 10.º anos.

Anuais da S.ª do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário informa que 

continua a fazer a cobrança dos anuais durante o mês de 
setembro.

Peregrinações Jubilares 
FNos próximos domingos a Igreja Matriz de Esposende 

recebe as seguintes Peregrinações Jubilares da Misericórdia:
18 de setembro  ............................................ Forjães
25 de setembro  .......................................  Marinhas
02 de outubro  .............................................  Belinho
09 de outubro  ...........................................  Gemeses
16 de outubro  ............................................. Gandra
23 de outubro  ................................................  Antas
30 de outubro  ..............................  Pastoral Juvenil
06 de novembro ....................................   Esposende
13 de novembro: Encerramento do Ano Santo
                                                 nas Igrejas Particulares.
20 de novembro: Encerramento Oficial do Ano Santo

25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Am 8, 4-7;
Salmo – Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8;
2.ª Leit. – 1 Tim 2, 1-8;
Evangelho – Lc 16, 1-13. 
A liturgia sugere-nos, hoje, uma reflexão sobre o 

lugar que o dinheiro e os outros bens materiais de-
vem assumir na nossa vida. De acordo com a Palavra 
de Deus que nos é proposta, os discípulos de Jesus 
devem evitar que a ganância ou o desejo imoderado 
do lucro manipulem as suas vidas e condicionem 
as suas opções; em contrapartida, são convidados a 
procurar os valores do “Reino”.

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia 
os comerciantes sem escrúpulos, preocupados em 
ampliar sempre mais as suas riquezas, que apenas 
pensam em explorar a miséria e o sofrimento dos 
pobres. Amós avisa: Deus não está do lado de quem, 
por causa da obsessão do lucro, escraviza os irmãos. 
A exploração e a injustiça não passam em claro aos 
olhos de Deus.

Na segunda leitura, o autor da Primeira Carta a 
Timóteo convida os crentes a fazerem do seu diálogo 
com Deus uma oração universal, onde caibam as pre-
ocupações e as angústias de todos os nossos irmãos, 
sem excepção. O tema não se liga, directamente, 
com a questão da riqueza (que é o tema fundamen-
tal da liturgia deste domingo); mas o convite a não 
ficar fechado em si próprio e a preocupar-se com as 
dores e esperanças de todos os irmãos, situa-nos no 
mesmo campo: o discípulo é convidado a sair do 
seu egoísmo para assumir os valores duradouros do 
amor, da partilha, da fraternidade.

O Evangelho apresenta a parábola do adminis-
trador astuto. Nela, Jesus oferece aos discípulos 
o exemplo de um homem que percebeu como os 
bens deste mundo eram caducos e precários e que 
os usou para assegurar valores mais duradouros e 
consistentes… Jesus avisa os seus discípulos para 
fazerem o mesmo.

Quanto se trata de viver, e sobretudo de sobreviv-
er, estamos prontos a tudo, todos os meios parecem 
bons para pôr a cabeça de fora. O administrador da 
parábola vai perder os seus meios de viver. O mestre 
faz o elogio, não da sua desonestidade, mas da sua 
habilidade. O objectivo da parábola é fazer reflectir 
aqueles que se reclamam cidadãos do Reino: estão 
dispostos a tudo para procurar o essencial e vivê-lo? 
A sua habilidade é também como a dos filhos deste 
mundo que, para as coisas materiais, estão dispostos 
a sacrificar a dimensão espiritual da sua vida? Jesus 
não pede para imitar o administrador nos seus gestos, 
mas para ser como Ele na procura do essencial.
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Jubileu da Misericórdia
Quantas vezes, durante este Jubileu, ouvimos falar 

das obras de misericórdia! Hoje o Senhor convida-nos 
a fazer um sério exame de consciência. Efetivamente, 
é bom nunca esquecer que a misericórdia não é uma 
palavra abstrata, mas um estilo de vida: uma pessoa 

pode ser misericordiosa 
ou não misericordiosa, é 
um estilo de vida. Prefiro 
viver como misericordio-
so ou como não misericor-
dioso. Uma coisa é falar 
de misericórdia, e outra é 
viver a misericórdia. Pa-
rafraseando as palavras do 
apóstolo são Tiago (cf. 2, 
14-17), poderíamos dizer: 
Sem obras, a misericórdia 
está morta em si mesma. É 
exatamente assim! O que 
torna viva a misericórdia 
é o seu dinamismo cons-
tante, para ir ao encontro 
das carências e necessi-
dades de quantos vivem 

em dificuldades espirituais e materiais. A misericórdia 
tem olhos para ver, ouvidos para escutar, mãos para 
levantar...

A vida quotidiana permite-nos tocar com a mão 
tantas solicitações que dizem respeito às pessoas 
mais pobres e mais provadas. De nós é exigida aquela 
atenção particular que nos leva a dar-nos conta das 
condições de sofrimento e necessidade em que se en-
contram numerosos nossos irmãos e irmãs. Às vezes 
passamos diante de situações de pobreza dramática, e 
parece que elas não nos comovem; tudo continua como 
se nada fosse, numa indiferença que no final nos torna 
hipócritas e, sem nos darmos conta, acaba numa forma 
de letargia espiritual, que torna o espírito insensível 
e a vida estéril. As pessoas que passam, que vão em 
frente na vida sem se aperceberem das necessidades de 
outrem, sem verem as numerosas necessidades espiri-
tuais e materiais, são indivíduos que passam sem viver, 
são pessoas que não servem ao próximo. Recordai-vos 
bem: quem não vive para servir, não serve para viver.

Quantos são os aspetos da misericórdia de Deus 
para connosco! Da mesma maneira, quantas pessoas 
nos pedem misericórdia. Quem experimentou na pró-
pria vida a misericórdia do Pai não pode permanecer 
insensível diante das necessidades dos irmãos. O en-
sinamento de Jesus que ouvimos não nos permite vias 
de fuga: Eu tive fome e destes-me de comer, tive sede 
e destes-me de beber, estava nu, era forasteiro, estava 
doente e assististes-me (cf. Mt 25, 35-36). 
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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
— Teresa Martins Alves Felgueiras
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Álvaro Faria (filha Angelina)
— Teresa Martins Ferreira e família 
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Almas (mc Palmira Eiras)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhado
— Fernando Gomes Duarte Estremina
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Fernando Rodrigues Escrivaes
— Felismina Gonçalves Lopes
— Manuel Alves Quinta Junior, esposa e Anselmo Pedrinha
— Maria Alice Filipe Dias, irmão e avós
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Manuel Morim Faria, pais e irmãos
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
—  Maria Maurício Pereira  
— Maria Fernandes Vasquinho
—  Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo 

Valente
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Manuel Fernandes Cruz
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros
— Arminda Belinho ,marido e filho António
— M anuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
—  Maria da Graça da Cruz Torres, marido, pais e irmãos
Quinta-feira    22 de setembro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Adelaide da Silva Lobo e marido
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo Bento Queirós
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e Filho
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido, filha e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Dias Couto
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda da Silva Lage, tio e irmãos (Marido Joaquim)
— António Pereira de Azevedo
— Manuel Fernandes Pereira, pais e irmãos
— Helena Ferreira da Silva e marido (filha Conceição)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel Cardoso da Silva
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— Ana de Miranda e seus pais, Maria Torres e seus pais
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho e Rita 

de Jesus

Sexta-feira     23 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Ana Nazaré de Barros Lima, marido e família
— João Valentim Barroso Lopes
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja Matriz de Fão
— José Manuel Brandão Soares
— Elvira Ferreira Hipólito e marido
— António Ferreira de Faria e Adérito dos Santos Pim-

pareu
— Rosália Moledo Brandão, marido e filho
— Rufino Ferreira Soares, pais e sogros
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e Padre Júlio
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Pelas Almas do Purgatório
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Carlos Ferreira Morgado, mãe, Inácio Nogueira Monte 

e esposa
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Maria Ferreira Ramos, filho, marido e família 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Carlos Eiras)
— Santa Luzia (mc Alexandrina Monte)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Alda Amaral de Passos
— Carlota Faria Martins e marido
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana  Gonçalves do Cabo
— António Alves Pontes, Felizarda Gomes da Cruz e 

filho    
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro ,marido e filhos 
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino,pais e sogros
— Marcos Sá Escrivães ,esposa e irmãos
— Maria do Carmo, Joaquim Martinho e filhos
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves
Sábado 24 de setembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nuno Fernando Barbosa Branco
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
— António Deveza de Sá Pereira (30.º dia)
— Maria Antonieta Fonseca da Silva Ferreira (30.º Dia) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Alexandrino Fonseca da Silva (30.º dia)
— Manuel Fernandes Barros (30.º dia) 
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas (Casa Marques) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Segunda-feira 19 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria do Alívio Loureiro e família
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Norte Miranda e pais
— Ondina, marido e filhos. Otília, marido e filhos. José 

Fernandes Matias e Casemiro Matias
— Albina Barros Peixoto e família e Albano Pedrosa 

Campos
— Luis Miguel Gonçalves da Silva e Rosa Vasco Gon-

çalves
— Acção de Graças e Fernanda Vasco
— Ana Ribeiro Ferreira, marido e filho
— Raimundo Rolo Pereira
— Maria Filomena Penetra Gonçalves
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— Albino Gomes Lucas,Esposa e Filho
Terça-feira 20 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— José Inácio Miranda Ferreira e família
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Couto Júnior
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Maria Irene Martins de Sousa e irmãs (irmão João)
— Manuel Gomes Pimenta e familia 
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— António Pereira de Azevedo
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel)
— José Alves da Lomba (18)
— Deolinda Ferreira da Silva (9)
— Maria Alves de Faria (21)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Silva Félix
— Loduvina Martins da Silva e Abel da Silva Barreiro
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria da Graça Gomes da Silva
Quarta-feira 21 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Maria da Silva Duarte
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Guerra Laranjeira
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Manuel Gomes Mendanha e esposa
— Ana Maria, Maria de Lurdes e Alfredo Correia
— António Fernandes da Silva
— Laurinda Martins Fernandes
— Maria Emídia Moreira de Morais
— Almas (Confraria)

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de graças ao Sagrado Coração de Jesus e Sa-

grado Coração de Maria 

Domingo   25 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
—  Paroquianos
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
— Carlos Manuel Pereira

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

A oração pelos mortos é necessária e está funda-
mentada na Sagrada Escritura.

Sabemos que a morte não é o fim, mas o começo 
de uma nova vida. Um dia, todo nosso ser, até o nosso 
corpo, há de ressuscitar. Quem crê e vive com Cristo, 
ressuscitará para a vida, a felicidade, o amor eterno 
do céu, com Deus e com todos os santos. Mas tam-
bém Jesus advertiu: quem nesta vida não quer seguir 
a Deus, o amor, a justiça, a verdade, quem explora os 
outros, quem se fecha no egoísmo e no pecado... fica-
rá eternamente sem Deus e sem amor, a isso eu chamo 
de inferno. Cristo e seu Evangelho serão o nosso juiz.

É certo rezar pelos mortos. O livro dos Macabeus 
ordena a oração pelos mortos, dizendo: “É um santo 
e salutar pensamento este de orar pelos mortos” (Cf 
2Mc 12,42-45). Judas Macabeu, acreditando no per-
dão de Deus e na ressurreição, quis que se rezasse 
pela salvação daqueles que morreram. 

Há pessoas não Católicas que infelizmente, por 
ignorância, não aceitam o Segundo Livro dos Ma-
cabeus como parte integrante da Bíblia. Mas mes-
mo essas pessoas não podem negar que os hebreus 
daquele tempo, séc. II antes de Cristo, tinham firme 
convicção de que era boa coisa rezar pelos falecidos. 
A mesma convicção esteve entre os primeiros cristãos 
e permanece, entre nós até hoje. Isso nos mostra que 
podemos e devemos oferecer missas e orar por aque-
les que já se foram. 


