
Festa de S. João (Vila Chã)
O Grupo de Jovens de Vila Chã vai participar na Festa 

de S. João, cujo programa é composto pelas marchas 
organizadas por lugares da freguesia e também a atua-
ção do grupo folclórico Ronda de Vila Chã, que vai ter 
lugar no dia 24 do mês corrente pelas 21h00 no adro da 
igreja paroquial. 

O grupo de jovens, como habitual, vai oferecer as 
típicas sardinhas e outros acompanhantes, mas também 
vai ter à venda outros produtos alimentares. 

Jardim de Infância de Vila Chã
Estão a decorrer as inscrições para o próximo ano le-

tivo no Jardim-de-Infância do Centro Social e Paroquial 
da Vila Chã, que é uma resposta educativa considerada 
como sendo a primeira etapa da educação básica que tem 
como princípio o desenvolvimento equilibrado da criança 
dos 3 aos 5 anos de idade. Estamos dispor para acolher as 
crianças da nossa terra e as das terras vizinhas. Mas não 
faz sentido que as nossas estejam a fugir da terra, pondo 
em risco a continuidade deste serviço à comunidade.

Matrículas na Catequese
As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 

Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começa-
ram no dia 15 de junho. A Renovação da Matrícula, 
para os outros, decorrerá junto dos Coordenadores/
Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de Julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os 
pais devem entregar já a contribuição habitual (10,00 
€) para as despesas da Catequese, que não se limita à 
compra do catecismo.

Projeto agirE CLDS 3G
O Projeto agirE CLDS 3G coordenado pela Associa-

ção Esposende Solidário e em parceria com os Presi-
dentes das Juntas de Freguesias criaram o “Gabinete 
dar Tempo”, que consiste num serviço gratuito de maior 
proximidade à população sénior, que tem o objetivo de 
promover o combate ao isolamento e outras situações 
de fragilidade. 

Neste sentido, as Técnicas do Projeto, encontrar- 
-se-ão quinzenalmente no horário das 09h30 às 12h00 
nos seguintes locais:
— segundas-feiras na Freguesia de Apúlia na Associa-

ção Desportiva de Criaz e na Freguesia de Fão na 
Junta de Freguesia de Fão;

— quartas-feiras na Freguesia de Gandra na Junta de 
Freguesia de Gandra, na Freguesia das Marinhas 
na Sede dos Escuteiros;

— sextas-feiras nas Freguesias de Belinho e de São Bar-
tolomeu do Mar nas respetivas Juntas de Freguesias. 

11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Ex 19, 2-6a; 
Salmo – Sal 99 (100), 2. 3. 5;
2.ª Leit. –  Rom 5, 6-11 ;
Evangelho – Mt 9, 36 – 10, 8.
Neste domingo, a Palavra que vamos reflectir recorda-

nos a presença constante de Deus no mundo e a vontade 
que Ele tem de oferecer aos homens, a cada passo, a sua 
vida e a sua salvação. No entanto, a intervenção de Deus 
na história humana concretiza-se através daqueles que 
Ele chama e envia, para serem sinais vivos do seu amor 
e testemunhas da sua bondade.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus da “alian-
ça”, que elege um Povo para com ele estabelecer laços 
de comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Jahwéh 
confia uma missão sacerdotal: Israel deve ser o Povo 
reservado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser um 
sinal de Deus no meio das outras nações.

A segunda leitura sugere que a comunidade dos 
discípulos é fundamentalmente uma comunidade de 
pessoas a quem Deus ama. A sua missão no mundo é dar 
testemunho do amor de Deus pelos homens – um amor 
eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente único.

O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. Nele, 
Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, o cha-
mamento e o envio de “doze” discípulos (que representam 
a totalidade do Povo de Deus) a anunciar o “Reino”. 
Esses “doze” serão os continuadores da missão de Jesus 
e deverão levar a proposta de salvação e de libertação que 
Deus fez aos homens em Jesus, a toda a terra.

Jesus convida todos os homens a percorrer o caminho 
da salvação. Porém, dá conta de que “a messe é grande e 
os trabalhadores são poucos”. Precisa de colaboradores, 
de discípulos que O sigam e que colaborem com Ele no 
plano de evangelização. A realidade de Deus que conti-
nuamente chama alguém aparece tanto no Antigo como 
no Novo Testamento. Na 1.ª Leitura deste domingo, Deus 
chama Moisés no Monte Sinai para ser Seu mensageiro 
junto do Povo de Israel. Também Jesus chama os 12 
Apóstolos e envia-os em missão. No meio de tantos ruídos 
e confusões do mundo de hoje, onde é difícil escutar e 
responder à voz do Senhor, o tema do chamamento (vo-
cação) é um convite à reflexão. O que é que Deus, hoje, 
nos pede? O que é ser discípulo de Jesus nos dias de hoje? 

Jesus chama e envia. Com o evangelho deste domin-
go, inicia-se o “discurso da missão”, que ocupa todo o 
capítulo 10 do evangelho de S. Mateus. O que é funda-
mental nesta missão está resumido na leitura de hoje: 
“proclamai que está perto o Reino dos Céus. Curai os 
enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expul-
sai os demónios. Tudo isto, feito desinteressadamente: 
“Recebestes de graça, dai de graça”. Assim se resume 
a missão evangelizadora que temos de realizar nas nossas 
comunidades: pregar e curar; anunciar a Boa Nova da 
Salvação e concretizá-la em obras.
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092Fé Contemplada com Maria
Rainha do Céu e da terra

No dia 22 de agosto lemos na Liturgia das Horas, um 
trecho de uma homilia de Santo Amadeu, do século XII. 
O texto escolhido termina assim: “Ao ser levada aos céus 

a Virgem das virgens por Deus e 
seu Filho, o Rei dos reis, no meio 
da exultação dos anjos, da alegria 
dos arcanjos e das aclamações de 
todo o céu, cumpriu-se a profecia 
do Salmista que diz ao Senhor: 
Está à tua direita a rainha re-
coberta de vestes de ouro” (Sl 
45,10.15).

Na encíclica “Sobre a bem-a-
venturada Virgem Maria na vida 
da Igreja que está a caminho” 
(1987), o Papa João Paulo II 
lembra que em Maria realizou-se 
plenamente a verdade que ‘servir 
ao Rei é reinar’. Maria, serva do 
Senhor, tem parte no Reinado do 

Filho. “A glória de servir não cessa de ser a sua exalta-
ção real: elevada ao céu, não suspende aquele serviço 
salvífico em que se exprime sua mediação materna” 
(n. 41). De sorte que ser Rainha do céu e da terra não é 
apenas a posição mais alta conquistada por uma criatura 
humana. Mas é também para a humanidade a garantia de 
uma intercessora generosa, de uma medianeira das graças 
divinas, de uma advogada segura, de uma dispensadora 
dos tesouros divinos. A realeza de Maria é essencialmente 
materna, exclusivamente benéfica.

Volto ao Papa Pio XII e escolho dois trechos da oração 
que ele escreveu ao anunciar a festa litúrgica de Nossa 
Senhora Rainha: “Queremos exaltar a vossa realeza com 
legítimo orgulho de filhos e reconhecê-la como devida 
à suma excelência de todo o vosso ser, ó suavíssima e 
verdadeira Mãe daquele que é Rei por direito próprio, 
por herança, por conquista. Reinai, ó Mãe e Senhora, 
mostrando-nos o caminho da santidade, dirigindo-nos e 
assistindo-nos para que dele nunca nos afastemos. Reinai 
sobre as inteligências, para que não procurem senão a 
verdade; sobre as vontades para que sigam somente o 
bem; sobre os corações para que amem unicamente o 
que vós mesma amais”.

Frei Clarêncio Neotti, OFM
Nesta semana, na qual celebramos a solenidade 

da Natividade de São João Batista, é também bom e 
significativo que meditemos sobre a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, e este grande homem, que é o último 
e maior dos profetas do Antigo Testamento. “João 
Batista recebeu a santificação e a missão pela visita de 
Maria, que trazia Jesus em seu ventre” (Lc 1, 39-46).

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 

funciona com o seguinte horário:
Terça .................................................. 17h00 – 18h00
Quinta ...............................................  19h30 – 20h00
Sábado................................................ 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
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angélica Ferreira)
— Adelino Barros do Monte
— André Monte Azevedo e avós
— António Miranda Ferreira
— Carlos Dias Hipólito e esposa
— Joaquim Catarino de Faria
— José Martins Afonso Junior
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Rafael Gonçalves Souto e família
— Zacarias Martins Afonso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— José dos Santos Ribeiro, pais, sogros e cunhados
— Teresa Martins Ferreira
20h00 – Capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João
— S. João
— Joaquim Gonçalves da Silva
— Maria da Silva Duarte e família
Quinta-feira  22 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almas do Purgatório
— Américo Fernandes, esposa, filho e pais
— António Jorge Miranda Pires e família
— Antóno Pereira de Azevedo
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Fernando Barbosa Pires
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias 
20h00 – Igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— António Maciel Faria, pais e irmãos (irmão Manuel)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Albino de Matos e Deolinda Moreira Barreiro
— Cândido Gomes Casanova, esposa e Manuel Cruz Vasco
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ludovina da Silva Alves, marido e família
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
— Maximino de Matos
— Olívia Sá Eiras  e marido
20h00 – Capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João
— S. João
— Anselmo Novo
— Augusto Vilarinho e esposa
— Manuel Jorge Gouveia e Soeiro

— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
— Francisco Barbosa de Melo
— Rui Manuel de Barros Zão e família 
Sexta-feira 23 de junho
19h00 – Igreja matriz de Esposende

Novena de S. João
— S. João
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Amélia da Silva Vilela
— Francisco da Cunha Ferreira
— Maria de Marcos Fradique 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Fernandes Catarino
— António Fernandes de Campos, esposa e filho
— Arminda  N.Morais, José e Laurentino
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Eugénia Silva Moreda
— Joaquim Gonçalves Oliveira, esposa, filho Manuel e 

neto Carlos
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino
— Pedro Cubelo Furtado, avós e tia  Júlia 
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Joaquim de Sousa Bezerra
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Ana Ribeiro Ferreira, marido e pais
— Fernando Augusto Queiroga de Almeida e pais
— Manuel Gonçalves Real, esposa e filho
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
Sábado 24 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte (30.º dia)
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Armindo da Silva Branco (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda e família
— António Miranda da Silva (esposa)
— António Pereira de Azevedo e familia
— Brilhantina Ferreira Silva (8)
— Manue Gomes Pimenta e familia
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria Laurentina Ferreira Maciel (filho Manuel)
— Virginia Alves dos Santos e familia (filha Teresa)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Armindo Machado de Andrade (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – Igreja matriz de Esposende

Novena de S. João
— Manuel Jorge Gouveia e Soeiro (30.º Dia)
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres, sogros e cunhados
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Mário Ferreira Morgado

Segunda-feira 19 de junho
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Almas
— Carlos Morais da Benta
— João Ferreira Morgado e filho Rogério
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Emídia Moreira de Morais
— Maria Gonçalves do Norte
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues
— Isidro Faria da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Martins Ferreira
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
20h00 – Capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João
— S. João
— Hortênsia de Sousa Viana
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
Terça-feira  20 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz Silva, sogra, cunhada e sobrinhos
— Emília Gonçalves da Silva Neto e família
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e restante 

família
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Porfírio Gonçalves Chaves e mãe
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreia Maciel (mãe)
— Brilhantina Ferreira Silva (7) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Em honra de Santo António
— Adolfo Lopes de Miranda, esposa, filha e genro
— Avelino Vieira de Sousa, Cãndida Augusta da Silva, 

filho David e nora Virgínia
— Delfina Alves Barros
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Vilas Boas
— Manuel de Sousa Freitas e família
— Maria Gonçalves Barros , marido e pais
20h00 – Capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João
— S. João
— Amadeu José de Carvalho Almeida Baptista
— Arminda Figueiredo de Sá e marido 
Quarta-feira 21 de junho
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Francisco da Cunha Ferreira
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Tomé Simões
— Maria Augusta Gonçalves Moledo, marido e filho

Domingo           25 de junho 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— Ramiro Carvalho Miranda (30.º Dia)
09h45 – Capela de S. João (Esposende)

Procissão da Capela de S. João para a Igreja Matriz
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende

Festa da Profissão Fé (Esposende e Vila Chã)
— S. João
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Manuel Rodrigues de Azevedo
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
16h00 – Capela de S. João (Esposende)

Procissão e Sermão em honra de S. João
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (Confraria)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e P.e Paulino Novais

Festa de S. João Batista
São João o Batista, é o úni-

co santo, junto com a Virgem 
Maria, cuja data de nascimen-
to é celebrada. O anúncio de 
seu nascimento foi feito por 
um Anjo enviado por Deus ao 
seu pai Zacarias, que não po-
dia ter filhos porque Isabel era 
estéril e pela idade de ambos, 
como o relata o Evangelho de 
São Lucas.

O Batista foi quem anun-
ciou a vinda do Senhor, o Salvador, pregava sem cessar 
exortando ao arrependimento dos pecados, à conversão 
e batizava no rio Jordão. Ele mesmo assinalava que ba-
tizava com água para conduzir à penitência; mas o que 
viria depois batizaria com o Espírito Santo. E ele, João 
dizia ainda “eu não sou digno nem sequer de soltar a 
correia de suas sandálias”. A frase “Eis o Cordeiro de 
Deus”, saiu da boca de João para entrar no Evangelho e 
na liturgia da Igreja para sempre.

O Papa Francisco assinalava em 2013 na celebração 
desta festa que João era aquele que “nunca se apodera 
da Palavra”, João “é o que aponta, que assinala”. O 
“sentido da vida do João é indicar a outro”.

“Peçamos a graça de imitar a João, sem ideias pró-
prias, sem um Evangelho tomado como propriedade, 
mas sermos somente uma Igreja-voz que anuncia a 
Palavra, e até o martírio”.


