
Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, 

até ao final do Ano, é ocasião para todas as Famílias 
cumpriram a sua Missão cristã, pagando os Direitos 
Paroquiais. Faz parte da missão de todas as Famílias 
a participação activa e comprometida na Comunidade, 
a Partilha de Bens e o Apostolado. Em Portugal, está 
consignado, a partilha em todas as ocasiões solicita-
das, nas campanhas e anualmente a partilha de um 
dia de Rendimento da Família. Ao Senhor que tudo 
nos dá, devolvemos uma parte, para a missão da nossa 
Comunidade. 

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre 
Janeiro e Dezembro (mesmo que em muitas Comu-
nidades se mantenha o costume de apenas pagarem 
a partir do S. Miguel) e entram no fundo Paroquial 
do qual se pagam as despesas da vida e apostolado 
da Comunidade. Este Fundo Paroquial é gerido pelo 
Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia 
(Fábrica da Igreja). 

Podem levar da Igreja os respectivos envelopes e 
entregar  ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica 
da Igreja ou depositar no Ofertório das Missas.

Início da Catequese Paroquial
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 das Confrarias das Almas
Estão à cobrança, nas Paróquia de S. Miguel 

de Gemeses e na Paróquia de São Paio de Fão, os 
Anuais das Confrarias das Almas.

Anuais da Senhora do Rosário (Apúlia)
Estão à cobrança, na Paróquia de Apúlia, os 

Anuais da Confraria de Nossa Senhora do Rosário.

Anuais do Coração de Jesus (Esposende)
Estão à cobrança, na Paróquia de S.ta M.ª dos 

Anjos, os Anuais do Sagrado Coração de Jesus.

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.

26.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Am 6, 1a. 4-7;
Salmo – Sal 145, 7. 8. 9. 10
2.ª Leit. – 1 Tim 6, 11-16
Evangelho – Lc 16, 19-31. 
A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, 

a reflexão sobre anossa relação com os bens deste 
mundo…

Convida-nos a vê-los, não como algo que nos per-
tence de forma exclusiva, mas como dons que Deus 
colocou nas nossas mãos, para que os administremos 
e partilhemos, com gratuidade e amor

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia 
violentamente uma classe dirigente ociosa, que vive 
no luxo à custa da exploração dos pobres e que não 
se preocupa minimamente com o sofrimento e a 
miséria dos humildes. O profeta anuncia que Deus 
não vai pactuar com esta situação, pois este sistema 
de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o 
projecto que Deus sonhou para os homens e para 
o mundo.

A segunda leitura não apresenta uma relação 
directa com o tema deste domingo… Traça o perfil 
do “homem de Deus”: deve ser alguém que ama os 
irmãos, que é paciente, que é brando, que é justo e 
que transmite fielmente a proposta de Jesus. Pode-
ríamos, também, acrescentar que é alguém que não 
vive para si, mas que vive para partilhar tudo o que 
é e que tem com os irmãos?

O Evangelho apresenta-nos, através da parábola 
do rico e do pobre Lázaro, uma catequese sobre a 
posse dos bens… Na perspectiva de Lucas a riqueza 
é sempre um pecado, pois supõe a apropriação, em 
benefício próprio, de dons de Deus que se destinam 
a todos os homens… Por isso, o rico é condenado e 
Lázaro recompensado.

O Vaticano II afirma: “Deus destinou a terra com 
tudo o que ela contém para uso de todos os homens 
e povos; de modo que os bens criados devem che-
gar equitativamente às mãos de todos (…). Sejam 
quais forem as formas de propriedade, conforme as 
legítimas instituições dos povos e segundo as dif-
erentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre 
atender a este destino universal dos bens. Por esta 
razão, quem usa desses bens, não deve considerar as 
coisas exteriores que legitimamente possui só como 
próprias, mas também como comuns, no sentido 
de que possam beneficiar não só a si, mas também 
aos outros.

De resto, todos têm o direito de ter uma parte de 
bens suficientes para si e suas famílias” (Gaudium 
et Spes, 69).
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Jubileu da Misericórdia
Não nos podemos esquivar diante de uma pessoa 

que sente fome: é preciso dar-lhe de comer. É isto que 
Jesus nos pede! As obras de misericórdia não são temas 
teóricos, mas testemunhos concretos. Obrigam-nos a 
arregaçar as mangas para aliviar o sofrimento.

Por causa das mudan-
ças do nosso mundo glo-
balizado, multiplicaram-
se algumas formas de po-
breza material e espiritual: 
portanto, demos espaço à 
fantasia da caridade para 
identificar novas moda-
lidades de ajuda. Deste 
modo, o caminho da mi-
sericórdia tornar-se-á cada 
vez mais concreto. Por 
conseguinte, exige-se que 
permaneçamos vigilantes 
como sentinelas, a fim de 
que não aconteça que, pe-
rante as formas de pobreza 
produzidas pela cultura 
do bem-estar, o olhar dos 

cristãos se debilite a ponto de se tornar incapaz de 
visar o essencial. 

Visar o essencial! Que significa? Olhar para Jesus, 
fitar Jesus no faminto, no encarcerado, no enfermo, na 
pessoa nua, em quantos não têm um trabalho e devem 
e são responsáveis por uma família. Fitar Jesus nestes 
nossos irmãos e irmãs; ver Jesus em quantos estão 
sozinhos, tristes, em quem erra e tem necessidade de 
conselhos, naquele que precisa de percorrer o caminho 
com Ele, em silêncio, para se sentir em companhia. 
São estas as obras que Jesus nos pede! Ver Jesus neles, 
nestas pessoas. Porquê? Porque é assim que Jesus me 
vê, é assim que Ele vê todos nós!

Jubileu dos Catequistas em Roma
No decorrer do Ano da Misericórdia, acontece este 

fim de semana (23 a 25 de setembro) o Jubileu dos 
Catequistas em Roma (na cidade do Vaticano), sendo 
o momento alto a celebração da Eucaristia presidida 
pelo Santo Padre, no domingo, dia 25, na Praça de 
São Pedro, no Vaticano.

Participa neste Jubileu uma representação de Es-
posende, onde estará presente o Pároco de Esposende 
(e Arcipreste) com um grupo de Catequistas.

Fazemos votos de que esta participação no Jubileu 
Mundial dos Catequistas traga muitos frutos espiri-
tuais para a nossa Unidade Pastoral.
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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
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Pelas Almas do Purgatório
— José Lopes Gaifém

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva, filho e sogros
— José Coutinho Torres
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai 
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Maria Alice Faria Carvalho
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Adelaide Gomes Dias Hipólito
— Rodrigo Deveza e esposa
— Felismina Gonçalves Lopes
— Beatriz Gonçalves Souto e pais
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Carlos Manuel Hipolito Silva e pai
— Alda Amaral de Passos e marido
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
—  Ação de Graças ao  Sagrado Coração de Jesus
— Maria da Eira lopes
— Emília  Fernandes Gaifém e marido
—  Maria Fernandes Vasquinho
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
—  Maria Maurício Pereira e filho
— Abílio Fernandes da Fonte e irmãs
— Maria Rosa Venda Rodrigues 
Quinta-feira    29 de setembro

S. Miguel –Padroeiro de Apúlia e Gemeses
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
— Aurélio Ribeiro da SIlva Couto
— Maria Sílvia Barbosa Rodrigues Neco
— Rosa Maria de Barros Zão Boaventura e família
— Arminda Figueiredo de Sá
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Arminda da Silva Branco, esposa e filho 
— Carlos Cruz Silva, sogros cunhada e sobrinhos
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Lúcia Lisboa Pires 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Missa Cantada em honra de S. Miguel (Padroeiro)
— Laurinda da Silva Lage, tio e irmãos (Marido Joaquim)
— António Pereira de Azevedo
— Alfredo Pedreira Faria
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
— Manuel Alves (filho Manuel)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Virgínia da Cruz Barros
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Maria Pimenta Guimarães e seus pais

— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— Teresa Alves da Cruz e José Gonçalves Barros, esposa 

e filhos de Jesus
19h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— Missa Solene em honra de S. Miguel (Padroeiro)
—  P.e José Miguel Torres Pereira
Sexta-feira     30 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (m.c.Confraria)
— João de Miranda de Jesus Ferreira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos,marido, Rosália 

Gomes dos Santos e família 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ondina Tomé de Almeida e família
— António Sá Solino
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquina Azevedo Cruz
—  Maria Eugénia  Gomes da Vinha ,marido e familiares
— Joaquim Sá Fernandes
— Ana Gonçalves do Cabo
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Maria Fernandes Vasquinho
—  Ramiro  da Cruz Torres ,esposa e filho
— Marcos Sá Escrivães  e esposa
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
Sábado 01 de outubro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Beatriz pinheiro Neto
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— António Gomes da Silva (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Rosa Morais da Silva (30.º Dia)
— Rosa Maria Rolo Pereira (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Rosa Morais da Silva (30.º dia) 
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas (Casa Marques) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
Domingo   02 de outubro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Stº António
— Festa da Senhora do Rosário, seguindo a procissão
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 

Intenções do Papa para Outubro
Universal – Para que os jornalistas, no de-
sempenho da sua profissão, sejam sempre 
animados pelo respeito pela verdade e por 
um forte sentido ético.
Pela Evangelização – Jornada Missionária 
Mundial. Para que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as comunidades 
cristãs a alegria e a responsabilidade de 
anunciar o Evangelho.

Segunda-feira 26 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Faustino Pinho dos Santos e esposa
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Daniel Lacerda e esposa
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— António Rodrigues da Venda e família, Maria da 

Conceição Lpes Pedrosa, marido e filhos, Acção de 
Graças ao Senhor Bom Jesus e por todos os doentes

— Carlos Morais da Benta
— Emília Ramos de Sousa e filho Rogério
— Joaquim Lopes Gaifém e Júlia Alves Lopes, marido 

e filhos
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Luís Miguel Gonçalves da Silva, Rosa Vasco Gonçal-

ves e Jean Noël Deucruz e família
— José da Fonte Gaifém, esposa Maria do Rosário 

Afonso Carreira e família
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— José Martins Moinho e Esposa
— Manuel Machado Seara e Família
— António Miranda Domingues e Família
— Maria Gomes Hipólito, Marido e Filhos
Terça-feira 27 de setembro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paulo Alexandre Fernandes Lachado, Pedro António 

Silva de Sousa e José Pedro Ferreira Martins Torres 
(7.º Aniv.º) – Bombeiros

— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Américo da Silva Loureiro e família
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhada e família        
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e Manuel Gonçalves Jorge, pais e irmão
19h30 – Igreja paroquial de Gemeses
— Maria de Jesus Dias Gomes
— António Pereira de Azevedo
— José Alves da Lomba (19)
— Deolinda Ferreira da Silva (10)
— Maria Alves de Faria (22)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Sá Eiras e pais
— Delfim da Cruz Martins
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais sogros e irmãos
— Maria Amélia Morim Faria
— António Francisco Barros
Quarta-feira 28 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento

Adoração do Santíssimo até à chegada da 
Peregrinação Jubilar da paróquia de Belinho

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...........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

As inscrições nas catacumbas, cemitérios cristãos 
dos primeiros séculos, incluem votos para que os de-
funtos encontrem repouso e “refrigério” (= conso-
lação). 

Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a 
memória dos defuntos e ofereceu preces em seu fa-
vor, principalmente missas, recomendando, também, 
esmolas, indulgências e obras de penitência em favor 
deles. 

Honramos a memória dos defuntos e condenam-
os a necromancia (invocação, consulta aos mortos), 
que é proibida claramente, pela Palavra de Deus (Cf 
Dt 18,9-14). É esse um dos modos de viver o belo 
dogma da “Comunhão dos Santos”, verdade de fé 
que a gente lembra todas as vezes que reza a Profissão 
de Fé, o Credo ou o Símbolo dos Apóstolos.


