
Recordando Normas das Festas
«Apesar de a maior parte das Comissões organizado-

ras se constituírem com o conhecimento e a aprovação do 
Pároco e dos seus órgãos colegiais, nota-se, aqui e ali, uma 
certa tendência para se subtraírem à autoridade paroquial, 
nomeadamente do pastor da comunidade. No intuito de 
ajudar a promover uma dignificação das nossas festas, 
vimos recordar, com alguma explanação, a Nota Pastoral 
sobre Festas Religiosas, publicada em 28 de Janeiro de 
1988, para a Arquidiocese de Braga (in: Normas Jurídicas 
e Pastorais – 1978-1994, Braga, 1995, pg. 140 a 143). 

Assim: 
1– As Comissões promotoras devem ser formadas por 

cristãos convictos, que dêem garantias do cumprimento 
das normas da Igreja e do desejo de trabalharem de har-
monia com o Pároco e seus órgãos colegiais. 

2 – Quem aprova e nomeia as Comissões de Festas é 
o Pároco, depois de ouvir as instâncias de corresponsabi-
lidade paroquial, nomeadamente o Conselho Económico 
e, se existir, o Conselho Pastoral. Não faz sentido, pois, 
que a Comissão cessante apresente ao Pároco, no dia da 
festa e sem estes passos prévios, a nova Comissão de 
Festas para ser lida e nomeada no fim da Eucaristia ou do 
serviço religioso. Tudo deve ser previamente combinado, 
em bom espírito de entendimento e comunhão eclesial 

3 – Mesmo que volte a ser a Comissão do ano anterior 
a fazer a festa, nenhuma Comissão deve ser nomeada 
ou renomeada sem que sejam apresentadas ao Conselho 
Económico, e por este ao povo, as contas da última festa. 
O saldo, que deve ser entregue ao Conselho Económico, 
será aplicado a bem do culto e da comunidade cristã, 
podendo, se o Conselho Económico achar bem, transitar, 
no todo ou em parte, para a receita da mesma festa, do 
ano seguinte. As Comissões de festas ou mordomias de 
nenhum modo podem considerar-se donas dos saldos, 
cabendo-lhes somente a sua administração, no tempo 
vigente para a sua mordomia. Oneram gravemente a sua 
consciência, se fizerem seu o saldo das festas. Embora 
possam manifestar a sua ideia e gosto, não podem, por 
sua única iniciativa, gastar esse dinheiro em fazer esta 
ou aquela obra à revelia do Conselho Económico, nem 
tampouco podem agir como se a administração da Capela, 
durante o ano em que são Comissão, lhes pertença».

Oração do Terço em Gandra (LIAM)
Durante este mês de Outubro o grupo da LIAM 

orientará o terço todos os dias em que se celebra a 
Eucaristia, meia hora antes, excepto aos domingos 
que, será às 15h00.

28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 7, 7-11; 
Salmo – Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17;
2.ª Leit. – Hebr 4, 12-13;
Evangelho – Mc 10, 17-30.
A liturgia do 28.º Domingo Comum convida-nos a 

reflectir sobre as escolhas que fazemos; recorda-nos que 
nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, 
renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os 
valores da vida verdadeira e eterna.

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-
nos um “hino à sabedoria”. O texto convida-nos a adquirir 
a verdadeira “sabedoria” (que é um dom de Deus) e a 
prescindir dos valores efémeros que não realizam o ho-
mem. O verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu escutar 
as propostas de Deus e aceitar os seus desafios.

A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher 
a Palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, 
actuante. Uma vez acolhida no coração do homem, trans-
forma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e 
a fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho certo 
para chegar à vida plena e definitiva.

O Evangelho apresenta-nos um homem que quer 
conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus 
convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher “cami-
nho do Reino” – caminho de partilha, de solidariedade, 
de doação, de amor. É nesse caminho – garante Jesus aos 
seus discípulos – que o homem se realiza plenamente e 
que encontra a vida eterna.

A história do homem rico, que buscava a vida eterna 
mas não estava disposto a prescindir da sua riqueza, aler-
ta-nos para a impossibilidade de conjugar a vida eterna 
com o amor aos bens deste mundo. A riqueza escraviza 
o coração do homem, desenvolve o egoísmo e a cobiça, 
leva o homem à injustiça, à exploração, à desonestidade, 
ao abuso dos irmãos... É, portanto, incompatível com o 
“caminho do Reino”, que deve ser percorrido no amor, na 
solidariedade, no serviço, na partilha, na verdade, no dom 
da vida aos irmãos. Podemos levar vidas religiosamente 
correctas, frequentar a Igreja, dar o nosso contributo na 
comunidade, ocupar lugares na estrutura paroquial; mas, 
se o nosso coração vive obcecado com os bens deste 
mundo e fechado ao amor, à partilha, à solidariedade, não 
podemos fazer parte da comunidade do Reino.

Jesus avisa aos discípulos que o “caminho do Reino” é 
um caminho contra a corrente, que gerará inevitavelmente 
o ódio do mundo e que se traduzirá em perseguições e 
incompreensões. É uma realidade que conhecemos bem... 
Quantas vezes as nossas opções cristãs são criticadas, 
incompreendidas, apresentadas como realidades incom-
preensíveis e ultrapassadas por aqueles que representam 
a ideologia dominante, que fazem a opinião pública, que 
definem o socialmente correcto... Precisamos, todavia, de 
estar conscientes de que a perseguição e a incompreensão 
são realidades inevitáveis, que não podem desviar-nos das 
opções que fizemos. Para nós, seguidores de Jesus, o que 
é realmente importante é a certeza de que o “caminho do 
Reino” é um caminho de vida eterna.
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Jubileu da Misericórdia
Da meditação do Papa a 16 de setembro
O cristão deve ter a coragem de viver com «a lógica 

do depois de amanhã», ou seja, com a certeza da «res-
surreição da carne» que é também «a raiz mais profunda 
das obras de misericórdia». E o Papa advertiu contra as 
tentações de se deixar condicionar por uma «piedade 

espiritualista» ou de ficar 
só pela «lógica do passado 
e do presente», relançando 
a verdade da «lógica da 
redenção, até ao fim».

Refletindo sobre o tre-
cho evangélico de Lucas 
(8, 1-3), o Papa afirmou: 
«quando ouço este tre-
cho do Evangelho sorrio 
um pouco porque alguns 
apóstolos implicavam com 
Madalena: Lucas, também 
Marcos, recordam sempre o 
passado» a ponto de escre-
ver que dela «tinham saído 
sete demónios». Mas «po-
bre mulher, foi a apóstola 
da ressurreição, é apóstola, 

mas eles não esquecem». Por conseguinte, o Papa repro-
pôs os conteúdos do trecho da primeira carta aos Coríntios 
(15, 12-20). Entrando «neste jogo – é a palavra que me 
vem – jogo: que Paulo faz» entre a ressurreição de Cris-
to e «a nossa ressurreição – “Se Cristo não ressuscitou, 
também nós não ressuscitaremos” – e de uma parte para 
outra, mas parece um pouco confuso». Na realidade, a 
finalidade do apóstolo dos Gentios «é clara: deseja fazer 
com que entremos na lógica da redenção até ao fim». (...)

«Todos nós temos facilidade de entrar na lógica do 
passado, porque é concreta: vimos». E «é fácil também 
entrar na lógica do presente: porque o vemos». Mas «de-
vemos dizer também que muitos psiquiatras trabalharam 
para fazer compreender a algumas pessoas esta lógica do 
passado e do presente: é fácil, é concreta». Sim, prosse-
guiu Francisco, «não é muito difícil, mas nisto atraiçoa-
nos um pouco o neo-saduceísmo: pensar na lógica do 
futuro, “não, mas sim no céu, há tanta gente no céu: como 
será? Mas é melhor não pensar nisso”». Trata-se de uma 
maneira de pensar um pouco como os «saduceus»: «Sim, 
o Senhor ama-nos e far-nos-á viver. Mas não pensemos 
como, porque isto é difícil». Sem dúvida «não é fácil 
entrar na totalidade desta lógica do futuro».

Com efeito, «a lógica de ontem é fácil, a lógica de 
hoje é fácil» e também «a lógica de amanhã é fácil: to-
dos morreremos» afirmou o Papa. O que é «difícil» é a 
«lógica do depois de amanhã». É precisamente «o que 
Paulo quer comunicar hoje, a lógica do depois de amanhã: 
como será?». 
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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

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



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 Paroquial de Fão
— Ana Maria, Maria de Lurdes e Alfredo Correia
— Maria Armanda Gomes Vidal, marido, filhos, noras e 

neto
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Mário Ferreira Morgado
— Nossa Senhora do Rosário e Teresa Martins Alves 

Felgueiras
— Rosa Maria Catarino Lagoela
20h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— António Torres da Silva
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e  Tia Laurinda
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja Matriz de Apúlia

Início do Lausperene
— Albino Gomes Machado e família
— Alda Amaral de Passos e marido
— António Inês Ferreira da Nova
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Carlos Manuel Hipólitp Silva e pai
— Claúdio Gonçalves da Torre e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Felismina Gonçalves Lopes
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Padre Manuel Alberto
— Rosa Gonçalves da Costa
21h30 – Procissão de Velas em Fão
23h00 – Recolha do Santíssimo em Apúlia
Quinta-feira    13 de outubro
08h30 – Exposição do Santíssimo em Apúlia
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e familia
— António Jorge Miranda Pires e familia
— António José Pires, esposa e familia
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Coração de Jesus
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genro
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e familia
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e familia
— Maria da Saúde Rocha, marido e familia
— Olivia Rossas Fernandes e familia
— P.e Manuel Ferreira da Torre
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Barros Souto e família
— Alfredo Pedreira de Faria (9)
— António Pereira Azevedo
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Fernando Alves da Lage e família
— José Alves da Lomba
— José Gonçalves Neiva
— Laurinda da Silva Lage, tio e pais (Neto Ricardo e 

marido)
— Porfírio da Costa Portela e Esposa e Família (filha)

20h00 – igreja Matriz de Apúlia
Encerramento do Lausperene

— Santíssimo Sacramento
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Angelina Orfão de Sousa, marido, filha e Álvaro Félix 

de Miranda e esposa
— António dos Santos Carvalho da Cruz, Serafim Gomes 

Pereira e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Maria Freitas e família
21h30 – Procissão de Velas em Fão
Sexta-feira     14 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Acção de Graças
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Carlos Manuel Pereira
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Joaquim Gomes Soares, esposa e filhos
— Maria Magalhães do Vale, marido e filhos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alcino Machado de Sá e filho
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ramos dos Santos (pessoa amiga)
— Maria Angelina Pereira da Lage e família
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— José da Silva Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Ramiro da Venda Torres e pais
— Ana Gonçalves do Cabo
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Carolina Alves Pontes e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Campos Paturro ,pais irmãos e cunhada   
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz
— Ludovina Martins Carreirinha e Irmã
— Manuel da Cruz Pontes pais e sogros
— Marcos de Sá Escrivães e esposa
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves
Sábado 15 de outubro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  Aurélio Lopes Figueiredo  (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nuno Fernando Barbosa Branco (30.º Dia)
— Manuel da Silva Penteado (1.º Anivº)
— David da Silva Sampaio (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Intenção Particular 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira

Segunda-feira 10 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Cecília dos Santos Garcia, filhos e genro
— Felisberta Ferreira Braga
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Acção de graças ao Bom Jesus
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Carlos Morais da Benta
— Casimiro Fernandes Matias, irmãos, pais e dr. Joel
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Joaquim Lopes Gaifém e Laurinda Vilas  Boas e marido
— Luís Miguel Gonçalves da Silva e Rosa Vasco Gon-

çalves
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e Sogro
— Carminda Moreira da Silva
Terça-feira 11 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Manuel Pereira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Guerra Laranjeira
— Nelson da SIlva Torres 
19h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Américo Fernandes, esposa, filho e sogros
— António José Pires, Esposa e familia
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurentino Couto dos Santos e Fernando Branco 

Rossas
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e familia
— Manuel Pires Afonso, pais,sogros e familia
— Manuel Sampaio Monteiro, mãe, filha e neto
— Manuel Torres Barbosa
— Maria Alice Afonso, pais cunhado e familia
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e Avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
— Rui Filipe e Nuno
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo
— António Pereira de Azevedo (Ass. do Sag Cor. de Jesus)
— Deolinda Ferreira da Silva (12)
— Florinda Sousa e Silva (filha Olinda)
— João Valentim Barroso Lopes e irmã
— José Alves da Lomba (21)
— Maria Alves de Faria (24)
— Rosalinda Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— Abílio Gonçalves Duarte e Laura Sousa Ribeiro
— José Gonçalves da Costa, seus pais, irmãos, cunhado 

e sobrinhos
— José da Silva Júnior, esposa, filha e genro
Quarta-feira 12 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Carlos Manuel Pereira
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— José António Ferreira Barbosa de Oliveira

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira (1.º aniv)
— Álvaro Catarino Santa Marinha (esposa)
— António Matos Ferreira, pais e irmão Manuel 
— Hermínia Gomes dos Santos, marido e filhos 
19h15 – igreja matriz de Esposende

Dia do Dador de Sangue
— Dadores de Sangue falecidos
— Maria Adelinda Ramos de Magalhães (30.º Dia)
Domingo   16 de outubro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira Azevedo
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Gomes Carreirinha e marido
— Manuel Rodrigues de Azevedo 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Confissões Jubilares em Gandra
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 Gandra, no 
próximo Sábado, das 09h00 às 10h30.

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

Peregrinações Jubilares 
Nos próximos domingos a Igreja Matriz de Esposende 

recebe as seguintes Peregrinações Jubilares da Misericórdia:
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, que em Esposende será na Missa das 19h00.
20 de novembro: Encerramento Oficial do Ano Santo


