
Festa do Idoso (Peregrinação a Fátima)
Realiza-se esta quarta-feira, dia 6 de setembro, a 

Festa do Idoso, com a deslocação ao Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, com o seguinte programa:

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada freguesia
12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica da 

Santíssima Trindade
13h30 – Piquenique no Parque N.º 2
18h30 – Regresso

Agendamento de Casamentos
Procurando facilitar a vida aos noivos e, nomea-

damente aos emigrantes, antecipamos já a marcação 
de Casamentos para o próximo ano, bem como de 
outras festas.

As marcações devem ser feitas pelos próprios e 
dentro do horário de atendimento.

Dia Arquidiocesano do Catequista
No próximo sábado, dia 9 de Setembro, os catequistas 

são convocados para o Dia Arquidiocesano do Catequis-
ta, no Sameiro, em Braga. Iniciará com o Acolhimento e 
Oração às 09h30. Ao longo da manhã haverá momentos 
de formação e concluirá às 16h00 com Oração e Envio.

O Dia Paroquial do Catequista será no fim de sema-
na seguinte – 16 e 17 de setembro – nas paróquias da 
Unidade. A distribuição dos horários será comunicada 
no próximo boletim. 

Este dia paroquial do Catequista celebra-se na Euca-
ristia paroquial, onde os catequistas de cada paróquia 
são apresentados à comunidade. Voltamos a recordar 
que a catequese é integrante na comunidade com cate-
quistas, catequizandos, pais e comunidade Cristã. 

Esta Eucaristia assinala o início dos trabalhos de 
preparação para o ano de catequese nas paróquias no 
grupo de catequistas, embora estes trabalhos já estejam 
a ser feitos neste momento. 

Relativamente aos horários e à data do início de ca-
tequese em cada paróquia, em breve serão publicados.

A nossa Arquidiocese, consciente das dificuldades e 
também das oportunidades do tempo que nos é dado vi-
ver, caminha na busca de um novo paradigma pastoral.

Seguimos iluminados pela personalidade do Papa 
Francisco, em comunhão com as diretrizes propostas 
para «uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e 
de dinamismo». A sua constante exortação a abandonar 
esquemas e estruturas de outros tempos, a procura de 
caminhos «ousados e criativos» para uma «renovação 
eclesial inadiável», há de continuar a ressoar na vida 
das nossas comunidades.

A esperança partilhada torna-se força de comunhão, 
pois como diz Paulo: «Há um só Corpo e um só Espírito, 
assim como a vossa vocação vos chamou a uma só espe-
rança» (Ef 4, 4). A Igreja, as comunidades e as famílias 
consolidam-se e crescem porque se reconhecem numa 
mesma esperança e a cultivam. Esperando juntos, tor-
namo-nos um mesmo corpo.

22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 20, 7-9; 
Salmo – Sal 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 12, 1-2;
Evangelho – Mt 16, 21-27.
A liturgia do 22.º Domingo do Tempo Comum con-

vida-nos a descobrir a “loucura da cruz”: o acesso a 
essa vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer 
passa pelo caminho do amor e do dom da vida (cruz).

Na primeira leitura, um profeta de Israel (Jeremias) 
descreve a sua experiência de “cruz”. Seduzido por 
Jahwéh, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço 
de Deus e dos seus projetos. Nesse “caminho”, ele teve 
que enfrentar os poderosos e pôr em causa a lógica do 
mundo; por isso, conheceu o sofrimento, a solidão, a 
perseguição… É essa a experiência de todos aqueles 
que acolhem a Palavra de Jahwéh no seu coração e 
vivem em coerência com os valores de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a oferecerem 
toda a sua existência de cada dia a Deus. Paulo garante 
que é esse o sacrifício que Deus prefere. O que é que 
significa oferecer a Deus toda a existência? Significa, 
de acordo com Paulo, não nos conformarmos com a 
lógica do mundo, aprendermos a discernir os planos 
de Deus e a viver em consequência.

No Evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o 
caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos 
e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da 
vida (até à morte, se for necessário). Jesus vai percorrer 
esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem de 
aceitar percorrer um caminho semelhante.

O Evangelho reflete um momento crítico da vida de 
Jesus. Ele sabe que será massacrado pelos seus inimi-
gos, sabe que a vinda do Reino de Deus passaria pelo 
desastre da cruz. Agora, anuncia isso aos apóstolos: iria 
sofrer e morrer para ressuscitar. Pedro não compreende 
como isso possa ser possível, não aceita tal caminho 
para o Mestre: “Deus não permita tal coisa, Senhor!” 
Este é o drama. A atitude de Pedro é a de muitos de 
nós: não compreendemos o caminho do Senhor, o Seu 
sofrimento e a Sua cruz. 

Este caminho do Senhor está presente na nossa 
vida; e nós não somos capazes de acolhê-lo, de perce-
ber aí o misterioso desígnio de Deus. A nossa lógica, 
infelizmente, é tão mundana, tão terra-a-terra, tão presa 
à humana racionalidade. A dura reprimenda do Senhor 
a Pedro vale também para nós: “Tu és para mim uma 
pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de 
Deus, mas sim as coisas dos homens”. Não tenhamos 
dúvidas: trata-se de duas lógicas sem acordo. Não se 
pode abraçar a sede louca do mundo de se dar bem a 
qualquer custo, de possuir tudo, de viver sempre no 
sucesso e no acordo com todos e, ao mesmo tempo, 
ser fiel ao Evangelho, tão radical, tão contra a corren-
te. Olhemos para Cristo e escutemos a palavra que o 
Senhor nos dirige hoje a nós, os seus discípulos.
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103Fé Contemplada com Maria
Fazei o que Ele vos disser...

A primeira, a segunda e a 
terceira palavra de Maria foi di-
rigida ao Anjo; a quarta a Deus, 
no desbordar de gratidão e louvor 
do Magnificat, a quinta e a sexta 
foram dirigidas a Seu Filho e só a 
sétima, e última, foi dirigida aos 
homens – neste caso os serventes 
presentes nas bodas de Caná.

Assim como quando Jesus no 
alto da Cruz entregou João a Sua 
Mãe para que o tomasse por filho 
e em João podemos ver-nos todos 
nós, também aqui, as palavras 
que Maria dirige aos serventes 
podemos tomá-las como ditas a 
cada um de nós – «Fazei O que 
Ele vos disser». Este é o segredo 

da felicidade; este é o segredo da santidade.
Nós sabemos que Cristo é o único Mediador, sendo 

Maria a Medianeira entre nós e o Mediador. Ela recebe 
as nossas súplicas e apresenta-as a Seu Filho, não se 
esquecendo de juntar algo a nosso favor. Mas Maria não 
leva a Jesus só as nossas petições, mas leva-nos a nós 
mesmos até Ele.

Com a sua reconhecida humildade, Maria não ficou 
desiludida por Jesus não se servir d´Ela para realizar o 
milagre; a sua esperança e confiança em Seu Filho não 
foram abaladas.

Maria preparou o terreno e depois deixou que Jesus 
tomasse as iniciativas que julgasse mais convenientes. E 
o milagre deu-se. Também nós não devemos desanimar 
por não ver, às vezes, os frutos do nosso apostolado. O Se-
nhor pede-nos que semeemos; é o que nos compete fazer 
sem desfalecer, mesmo com a certeza que não veremos 
os frutos. Outros virão e recolherão, como nós, muitas 
vezes, recolhemos o que outros semearam.

Algo semelhante se passa com os cristãos. A Igreja 
não se cansa de velar pela natureza da Fé e dos costumes 
do seu povo. Os Santos Padres, sempre se empenharam 
em pregar a boa doutrina e têm providenciado para que os 
fiéis sejam alertados para os erros doutrinais que muitas 
vezes aparecem. Se muitos se desencaminham, a culpa 
não é da Igreja, mas sim dos membros da mesma Igreja, 
que, sendo livres, escolhem o erro. A Igreja ensina, mas 
não coage; respeita a liberdade de cada um. 

Obedecer, é algo, porém, que não está na moda, pois 
reina, quer nos jovens, quer nos adultos, uma disposição 
da rebeldia e de convicção que são donos da verdade. 
Consideram obedecer, como algo que denota falta de 
personalidade, mas não reparam que não são coerentes. 
Queremos ser felizes? E quem não quer? Pois basta ouvir 
e pôr em prática as palavras de Maria aos serventes – 
Fazei tudo o que Ele vos disser.

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 só 

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
Quarta-feira 06 de setembro

Passeio dos Idosos a Fátima
12h15 – Basílica da Santíssima Trindade (Fátima)
— Nossa Senhora de Fátima 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ação de Graças nas Bodas de Prata Matrimoniais de  

Jorge e Arminda
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Não há missa
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Adelino Moreira Marques Casais
— Carolina de Carhvalho Machado e Neto
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Manuel Luis Dias Esposa e Filhos
— Maria Leonilde Joaquim Real e Familia
— Maria Ribeiro Miranda
— Padre Manuel Alberto
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há missa
Quinta-feira  07 de setembro
19h00 – Igreja matriz de Esposende
— Ana Pires Laranjeira e marido
— Anselmo Novo
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António da Costa Fitas, pais, sogros e cunhado
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso e filha
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Aurora de Jesus Lomba
— Laurinda da Silva Duarte, marido e familia
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, genro e filhos 

(Otilia Santos)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Hortência Fernandes Macieira, pais, sogros e sobrinho
— Joaquina de Jesus Miranda, marido, filhos, noras e 

netos
— Maria da Cruz Azevedo
— Maximino de Matos
Sexta-feira 08 de setembro
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Natividade
— Santa Maria dos Anjos
21h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria da Silva Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira

20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Antonio Inês Ferreira da nova
— José Maria Pereira da Silva Pais e Sogros
— Licinio Regado Eiras
— Nelson Moreira da Silva
— Porfirio Alves Ribeiro
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas
— Abílio Fernandes Catarino
— Amândio Pereira Belinho   
— Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira e marido
— Joaquim Faria Mariz, pais  e sogros
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Branco da Costa
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Vasco Azevedo, Lucas Azevedo e  Rosa Go-

mes Vasco
— Maria Eira Lopes e pais 
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Santos Barbosa e marido
— Mário Faria Torres e pai 
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Machado  Faria sogra e familia
— António Ferreira da Costa, Henry e Jeanette Margue-

rite
— Pais, sogro e família de António Gonçalves Pereira 
Sábado 09 de setembro 

Dia Arquidiocesano dos Catequistas
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda Pires Afonso (30.º dia)
— Nuno Fernando Baltazar Branco (1.º aniv.º) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  P:e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
— Ação de Graças por João Filipe dos Santos Rocha
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo e familia (filha M.Carmo)
— Brilhantina Ferreira da Silva (24)
— Deolinda Rodrigues de Azevedo e marido (filha Alice)
— Joaquim Alves do Paço
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e pais 
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Maria Alexandrina Laranjeira Vieira Pereira (7.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Luís Albano Onofre dos Santos  (1.º Aniv.º)
— Adelino Regado Fernandes Eiras  (30.º Dia)
— António Fradique Gonçalves Souto  (30.º Dia)
— Maria do Céu Correia Carvalho (30.º Dia)
19h15 – Igreja matriz de Esposende
— Pelos Catequistas falecidos
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Alves Peixoto e esposa
— Eugénia Martins Pereira, marido e Albino Martins 

Ferreira e esposa

Segunda-feira 04 de setembro
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Agostinho José Alves do Vale e esposa
— Eduardo Pereira Viana
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de graças ao Senhor Bom Jesus
— Adelina Lopes Cardoso, marido e filhos
— Albina Barros Peixoto, marido e filho e Albino Campos
— Carlos Maria da Benta
— José Araújo e esposa
— Manuel Marques Alves
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Paula Cristina Laranjeira Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— Alzira Gomes da Fonte
— António dos Santos Moinho, Mulher e Irmãs
— António Miranda Domingues e Pais
— Carolina Moreira da Silva
— Maria Calista Ferreira, Marido e Pais
— Maria dos Santos Alves
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Serafim Alves da Quinta
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Barros Faria e pais
— Hortência Fernandes Macieira
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Maria da Silva Barreiro, irmãos e cunhado
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais e irmãos
— Rita de Jesus Loureiro e família
Terça-feira  05 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria do Céu da Costa Terra e mãe
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Balbina Alves Ferreira, marido e filho
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— Emília Gonçalves da Silva Neto e família
— Emília Joaquina Barbosa e família
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria da Silva Sampaio, marido e filho
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco, marido e mãe
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta e familia
— Brilhantina Ferreira da Silva (23)
— Manuel Carreira Martins e familia
— Manuel Joaquim Alves Lopes, esposa e familia (filha 

Elvira)

Intenções do Papa para setembro
Pela Evangelização – Pelas nossas paró-
quias, para que, animadas pelo espírito 
missionário, sejam lugares de comunica-
ção da fé e testemunho de caridade.

— Joaquim de Souza Bezerra
— Manuel Martins dos Santos Portela e esposa Idalina 

Afonso Sá Pereira
— Rosa Ferreira Martins e marido e Ana Fernandes 

Vasco
Domingo           10 de setembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos das Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António 
— Carolina Gomes da Silva
— Florinda Alves Miranda e familia
— Manuel Barroselas Maciel
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos (marido)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva filho, pais e sogros
— Avelino Gonçalves Pereira (6)
— Em honra do Santissimo Sacramento, do Sagrado 

Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
—  P:e Manuel de faria Borda e Prior Nogueira
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino

Calendário das Celebrações 2017/18
Vários emigrantes nos têm vindo perguntar quan-

do será esta ou aquela festa, esta ou aquela celebra-
ção na sua paróquia, pois precisam de, com tempo, 
agendarem as suas viagens.

Satisfazendo essa necessidade, informamos:

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia  .................. Quarta – 01/11  ...............  16h00
Esposende  ........... Quarta – 01/11  ...............  10h00
Fão ....................... Quarta – 01/11  ...............  16h00
Fonte Boa  .......... Domingo – 05/11  ..............  10h00
Gandra  ................. Quarta – 01/11  ...............  16h00
Gemeses  .............. Quarta – 01/11  ................. 10h00
Rio Tinto  ............. Quarta – 01/11  ...............  10h00
Vila Chã  .............. Quarta – 01/11 ................  14h00


