
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 solicitadas, nas campanhas e anualmen-
te 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 Ja-
neiro e Dezembro (mesmo que em muitas Comunidades 
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.

Anuais das Confrarias das Almas
Estão à cobrança, nas Paróquia de S. Miguel 

de Gemeses, na Paróquia de São Paio de Fão e na 
Paróquia de Fonte Boa 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 Santa Maria 

dos Anjos, os Anuais da Associação do Sagrado 
Coração de Jesus.

Confraria do Santíssimo de Fonte Boa
A Confraria do Santíssimo Sacramento de 

Fonte Boa apresentou as suas contas e entregou 
ao Conselho Económico a quantia de 510,00 € 
(quinhentos e dez euros)

Peregrinações Jubilares 
Nos próximos domingos a Igreja Matriz de Esposende 

recebe as seguintes Peregrinações Jubilares da Misericórdia:
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.
De acordo com as Orientações Jubilares apenas haverá 
cerimónia de encerramento da Porta Santa nas Catedrais. 
Nas outras igrejas celebrar-se-á uma eucaristia de Acção 
de Graças.
20 de novembro: Encerramento Oficial do Ano Santo

27.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Hab 1, 2-3; 2, 2-4;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 6-8. 13-14;
Evangelho – Lc 17, 5-10.
Para manter viva a chama da esperança e da confiança 

na nossa vida, é necessário colocar o nosso olhar na Pala-
vra de Deus. As leituras deste domingo fazem referência 
a três aspetos muito importantes na nossa vida: a oração, 
a coragem e a fé. 

Na primeira leitura, o Profeta Habacuc reza ao Senhor 
(a oração). Pediu a Deus ajuda e não teve resposta. Vive 
num clima de violência e Deus não o acode. À sua volta, 
reinam as divisões e a discórdia. Este ambiente gera em 
Habacuc uma grande tristeza. E Deus continua calado! 
Parecem os tempos que correm nos dias de hoje! Deus 
responde, mas não quando o homem quer. Deus escuta 
sempre. Esta é a nossa segurança e fonte de ânimo. Mas 
responde sempre segundo a sua vontade. Deus conhece 
melhor o tempo oportuno para responder. Assim, qual 
a nossa atitude? É saber esperar na confiança de que 
somos sempre ouvidos. Quem pretender romper esta di-
nâmica transforma-se numa pessoa arrogante, orgulhosa 
e desapontada. Pretende mudar ou ignorar os tempos de 
Deus. Assim, como diz o texto, converte-se numa pessoa 
insegura. Quem confia nos tempos de Deus agirá sempre 
com retidão. O texto diz que será sempre justo. É numa 
atitude de confiança e de fé que se encontra a voz de Deus 
e também se descobre a parte de responsabilidade que lhe 
corresponde no pedido que fez.  

Animados pela certeza de que Deus escuta sempre a 
nossa prece, somos convidados a dar testemunho (a cora-
gem). A força do Espírito que Deus concedeu a Timóteo, 
e também a todos os cristãos, não é de timidez nem de 
cobardia. Esta força interior não é fruto dos nossos esfor-
ços e das nossas capacidades. Pertence à nossa identidade 
cristã. Foi algo que recebemos de graça. A partir da força 
divina, construiremos um autêntico testemunho. Por ve-
zes, confunde-se a firmeza (fortaleza) com a hostilidade, 
realizando acções contrárias ao Evangelho. A firmeza, 
unida ao amor, manifesta-se em não nos envergonharmos 
da vida de Jesus, nem daqueles que trabalham no anúncio 
do Evangelho.  

O Senhor escuta a nossa prece, o Senhor dá-nos força 
e coragem. Como corresponder? Através da nossa fé. A 
nossa fé só tem valor, quando acompanhada com obras. 
“Fé sem obras está morta”. Somente de uma fé genuína 
brotam obras edificantes. Todas as três leituras abordam 
o tema da fé. A primeira, no final do texto, quando afirma 
que o justo, o que espera pela resposta de Deus, viverá 
pela sua fidelidade, ou seja, porque acreditou. São Paulo 
pede a Timóteo que viva na fé e no amor de Jesus Cristo 
para guardar a boa doutrina que recebeu dele com o au-
xílio do Espírito Santo. E no evangelho são os próprios 
discípulos que pedem a Jesus que lhes aumente a fé. A 
fé faz-nos iguais diante de Deus. Ninguém tem mais 
dignidade pelos títulos ou pelas responsabilidades que 
tem. A dignidade do cristão mede-se pela fé. 
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Jubileu da Misericórdia
Da homilia do Papa no Jubileu dos Catequistas

“Neste Jubileu dos Catequistas, pede-se-nos para não 
nos cansarmos de colocar em primeiro lugar o anúncio 
principal da fé: o Senhor ressuscitou. Não há conteúdos 
mais importantes, nada é mais firme e atual. Cada conte-
údo da fé torna-se perfeito, se se mantiver ligado a este 

centro, se for permeado 
pelo anúncio pascal; mas 
se, pelo contrário, se iso-
lar, perde sentido e força. 
Somos chamados continu-
amente a viver e anunciar 
a boa-nova do amor do 
Senhor: «Jesus ama-te ver-
dadeiramente, tal como és. 
Dá-Lhe lugar: apesar das 
deceções e feridas da vida, 
deixa-Lhe a possibilidade 
de te amar. Não te dece-
cionará».

O mandamento de que 
fala São Paulo faz-nos pen-
sar também no mandamen-
to novo de Jesus: «Que vos 

ameis uns aos outros como Eu vos amei» (Jo 15, 12). É 
amando que se anuncia Deus-Amor: não à força de con-
vencer, nunca impondo a verdade nem mesmo obstinan-
do-se em torno de alguma obrigação religiosa ou moral. 
Anuncia-se Deus, encontrando as pessoas, com atenção à 
sua história e ao seu caminho. Porque o Senhor não é uma 
ideia, mas uma Pessoa viva: a sua mensagem comunica-se 
através do testemunho simples e verdadeiro, da escuta e 
acolhimento, da alegria que se irradia. Não se fala bem 
de Jesus, quando nos mostramos tristes; nem se transmite 
a beleza de Deus limitando-nos a fazer bonitos sermões. 
O Deus da esperança anuncia-Se vivendo no dia-a-dia 
o Evangelho da caridade, sem medo de o testemunhar 
inclusive com novas formas de anúncio.

Quem anuncia a esperança de Jesus é portador de 
alegria e vê longe, tem pela frente horizontes, e não um 
muro que o impede de ver; vê longe porque sabe olhar 
para além do mal e dos problemas. Ao mesmo tempo, vê 
bem ao perto, porque está atento ao próximo e às suas 
necessidades. (...)

Concluindo, amados catequistas e queridos irmãos e 
irmãs, que o Senhor nos dê a graça de sermos renovados 
cada dia pela alegria do primeiro anúncio: Jesus morreu 
e ressuscitou, Jesus ama-nos pessoalmente! Que Ele nos 
dê a força de viver e anunciar o mandamento do amor, 
vencendo a cegueira da aparência e as tristezas mun-
danas. Que nos torne sensíveis aos pobres, que não são 
um apêndice do Evangelho, mas página central, sempre 
aberta diante de todos.
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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
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmãs e sogro
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
20h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria )
— Maria Maurício Pereira e filho
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— José Tomás Faria Azevedo
— Maria da Eira Lopes 
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria Fernandes Vasquinho
— Júlia Maciel de Sousa
Quarta-feira 05 de outubro

Feriado Nacional. 
Apenas teremos a Eucaristia em Gemeses,

na Semana da Missão Popular.
O clero do arciprestado aproveita o dia 

para a sua reunião de programação do Ano Pastoral. 
Quinta-feira    06 de outubro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Albino Novais da Venda
— Maria Adriana Queirós Portela
— Laurinda dos Santos Oliveira da Cruz
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e familia
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e pais
— Laurentino Couto dos Santos e sogros
— Ludovina Rosa da Silva,marido e filhos
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais , sogros e familia
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria do Carmo Martins Torre, marido, filha e sogros
— Maria José Martins da Rocha da Silva, pais e sogros
— Olívia Ramos Dias , Marido e familia
— P.e Manuel Ferreira da Torre
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo
— António Pereira de Azevedo (Confr. do Rosário)
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laurinda Silva Lage, tio e pais (Neto Ricardo e o marido)
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Maria Leonilde Real Alves da Quinta e Joaquina Gon-

çalves Real e família
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Felismina Gonçalves Lopes
— Joao Dias Lopes e Lauro Barros
— Idalina Gonçalves Lopes emarido
— Alda Amaral de Passos e marido
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa
— Francelina da Ponte, filho e Arminda Machado
— Manuel Gomes Azevedo e sogros
— Maximino de Matos
— Virgínia Ferreira Barros e Delfim Fernandes da Costa

Sexta-feira     07 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (m.c.Confraria)
— José Manuel Brandão Soares
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Américo Rodrigues da Silva, filho e sogros
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Maria Batista de Sousa e marido
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— S. Felix (mc Conceição Ferreira)
— Francisco Hipólito Siva Gomes, pais e sogro
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro e família
— Maria Leite Pereira Silva, marido e filho
— António Inês Ferreira da Nova
— José Silva Martins
— Silverio Augusto de Cruz Fernandes
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

No final segue a Procissão de Velas
para a Capela de Nossa Senhora da Graça

—  Ação de Graças a Nossa Sr. ª do Rosário
— Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
— Joaquim Mattinho
— Flórida Alves Ermida ,marido e filho
— Ana Gonçalves do Cabo
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
—  Palmira Morais Catarino ,marido e filho
— Maria Olinda Vale G. Ribeiro
— Francelina Cunha ,marido ,pais e irmãos
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— Joaquina Azevedo Cruz
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Maria Fernandes Vasquinho
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— Manuel Azevedo Barros e esposa 
— Marcos Sá Escrivães, esposa e pais
— Arménio Mariz Faria,Manuel Campos Neves e Caro-

lina Azevedo Vasquinho
Sábado 08 de outubro
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Ação de Graças no 25.º aniv.º da EB2.3 de Apúlia
11h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ação de Graças no 42º Aniversário do regresso  da 

3.ª Companhia do Batalhão de Caçadores 5011
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Ramos Dias (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Associação do Sagrado Coração de Jesus 
— Missa de Ação de Graças
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Ana Gonçalves do Cabo (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— António do Vale Carvalho (30.º Dia) 
— Adelino Miranda do Vale (1.º Aniv.º) 

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 03 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Manuel Pereira
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Deolinda Ribeiro Cangostas e Manuel das Dores 

Ferreira
— José da Venda Caseiro, Julieta Armanda Carvalho da 

Venda e António Francisco Carlos
— Acção de graças ao Bom Jesus
— Luis Miguel Gonçalves da Silva e Rosa Vasco Gon-

çalves
— Maria Azevedo Arantes e marido
— Carlos Morais da Benta
— Alexandrina Gonçalves do Norte, José Joaquim Fer-

reira Miranda e filho
— Joaquim Lopes Gaifém, Laurinda Vilas Boas e marido
— Emilia Gonçalves Vasco e Marido
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Manuel Fernandes Barros e Família
— Manuel Machado Seara e Família
— António Miranda Domingues e Sogro
— José Martins Moinho e Esposa
— Maria Gomes Hipólito, Marido e Filhos
Terça-feira 04 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar Pais e Sogros
— Albino Sampaio da Silva e familia
— Albino Sampaio de Boaventura
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Carlos Cruz Silva, Sogros, Cunhada e Sobrinhos
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas e Familia
— Gracinda Antónia Barbosa
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Rossas Gonçalves Jorge e Genro
— Maria Alice Afonso, pais e avós
— Maria Alves Ferreira, Marido e Filho
— Maria dos Anjos Baltazar Branco, Marido e Mãe
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Lage Maciel (irmão José Maciel)
— Irene Carreira Azevedo Nogueira
— Laurinda da Silva Lage (Ass. do Sag. Coração de Jesus)
— António Pimenta e família
— Manuel Carreira Martins e família
— António Pereira Azevedo
— Manuel Barroselas Maciel
—  José Alves da Lomba (20)
— Deolinda Ferreira da Silva (11)
— Maria Alves de Faria (23)
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Alfredo Pedreira de Faria (8)
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Abílio António da Cruz e esposa
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho e marido
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjos Eiras, pais, sogros 

e irmãos

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Luís Albano Onofre dos Santos  (30.º Dia)
— José Augusto da Silva Cardoso (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Intenção Particular 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Vareiro Marques (1.º Aniv.º)
Domingo   09 de outubro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
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
— Família Areia
15h00 – Capela de Nossa Senhora da Graça
—  Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário

(Missa e Procissão, seguida do Sorteio dos Terços)
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Confissões Jubilares em Gemeses
Sendo uma das condições para alcançar 

a Indulgência do Ano Santo a Confissão 
Sacramental, e de acordo com as decisões do 
Arciprestado, a terminar a “Missão Popular” 
teremos Confissões na Paróquia de Gemeses, 
no próximo Sábado, das 09h00 às 10h30.

Durante a semana teremos a Eucaristia e 
Pregação todos os dias, às 19h30.

Novo Ano Pastoral
Iniciamos este fim de semana o novo Ano Pas-

toral sob o lema “Feliz de ti que acreditaste” – um  
ano pastoral centrado na fé contemplada, tendo 
Maria como modelo. Olhemos para Ela neste 
início, também, do Mês do Rosário.


