
Início da Catequese Paroquial
Após a presença no Dia Arquidiocesano será cele-

brado o Dia Paroquial do Catequista, nos dias 16 e 17 
deste mês – o dia 16, sábado, nas paróquias de Rio Tinto, 
Fão, Fonte Boa e Esposende, e no dia 17, domingo, em 
Vila Chã e Apúlia. 

Este dia paroquial do Catequista celebra-se na Eu-
caristia paroquial, onde os catequistas de cada paró-
quia são apresentados à comunidade. Esta Eucaristia 
assinala o início do ano catequético. Continuamos a 
recordar que a catequese é integrante na comunidade 
com catequistas, catequizandos, pais e comunidade 
cristã. Fica o convite para que todos se juntem aos 
catequistas neste momento.

Relativamente aos horários e à data do início de 
catequese em cada paróquia são os que a seguir se 
apresentam, embora alguns ainda sejam provisórios.

Vila Chã 
Início da catequese a partir de dia 18 setembro de 

acordo com os horários previstos para cada ano.
Apúlia
1.º ano – dia 23 de setembro 
7.º ano – dia 29 de setembro
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º e 10.º – dia 30 de Setembro.
Esposende, Rio Tinto e Fonte Boa
Início da catequese a partir de dia 23 setembro de 

acordo com os horários previstos para cada ano. Em 
Esposende decorrerá uma reunião de pais das crianças 
e adolescentes da catequese, nesse dia, 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
Fão
Reunião de pais das crianças e adolescentes da ca-

tequese, no dia 30 de setembro, às 15h30.

Anuais da S.ra do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria de Nossa Senhora do Rosário informa 

que irá fazer a cobrança dos anuais durante o mês de 
setembro.

23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 33, 7-9;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 8-10;
Evangelho – Mt 18, 15-20.
A liturgia deste domingo sugere-nos uma reflexão 

sobre a nossa responsabilidade face aos irmãos que 
nos rodeiam. Afirma, claramente, que ninguém pode 
ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a 
felicidade de um irmão e que todos somos responsáveis 
uns pelos outros.

A primeira leitura fala-nos do profeta como uma 
“sentinela”, que Deus colocou a vigiar a cidade dos 
homens. Atento aos projectos de Deus e à realidade 
do mundo, o profeta apercebe-se daquilo que está a 
subverter os planos de Deus e a impedir a felicidade 
dos homens. Como sentinela responsável alerta, então, 
a comunidade para os perigos que a ameaçam.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de 
Roma (e de todos os lugares e tempos) a colocar no 
centro da existência cristã o mandamento do amor. 
Trata-se de uma “dívida” que temos para com todos 
os nossos irmãos, e que nunca estará completamente 
saldada.

O Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade 
em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus 
erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento 
do amor. Jesus ensina, no entanto, que o caminho corre-
to para atingir esse objetivo não passa pela humilhação 
ou pela condenação de quem falhou, mas pelo diálogo 
fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa 
intervenção resulta do amor.

A infidelidade ao amor a Cristo e aos irmãos é, 
precisamente, o pecado, que gera a divisão, a desunião, 
que faz sangrar a Igreja. Por isso Jesus exorta-nos à 
correcção fraterna, desde aquela simples, feita entre 
irmãos, até a correcção formal e mais solene, feita pelo 
Bispo ou até mesmo pelo Papa, como Chefe Supremo 
da Igreja de Cristo neste mundo: “Se o teu irmão pe-
car contra ti, vai corrigi-lo; se ele não te ouvir, toma 
contigo mais uma ou duas pessoas; se ele não der 
ouvidos, comunica o caso à Igreja”. 

Muitas vezes, vê-se confundir amor e misericórdia 
com a covardia ou o comodismo de não corrigir. A 
correcção é um modo de amar, é um modo de preocu-
par-se com o outro e com a Comunidade que é ferida 
pelo pecado e o mau exemplo. A correção pode salvar 
o irmão. Quantos escândalos nas nossas Comuni-
dades poderiam ter sido evitados se tivesse havido a 
correção no momento oportuno e do modo discreto 
e sincero que Jesus nos recomenda. Isso vale para a 
nossa família – Igreja doméstica –, vale para o grupo 
do qual participamos, vale para a paróquia, a diocese 
e a Igreja espalhada por toda a terra. A omissão em 
corrigir é covardia, é falta de amor à Comunidade que é 
a Igreja, é pecado de omissão e desatenção pelo irmão. 
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“A esperança partilhada torna-se força de comunhão. 
A Igreja, as comunidades e as famílias consolidam-se e 
crescem porque se reconhecem numa mesma esperança 
e a cultivam. Esperando juntos, tornamo-nos um mesmo 
corpo” – afirma-se no Programa Pastoral da nossa Ar-
quidiocese para o novo ano pastoral.

“Consciente das dificuldades e também das opor-
tunidades” do tempo atual, a Igreja Católica em Braga 
caminha na “busca de um novo paradigma pastoral” 
e seguimos “iluminados” pela personalidade do Papa 
Francisco em comunhão com as diretrizes propostas 
para «uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e 
de dinamismo».

Neste contexto, a “constante exortação” do pontífice 
argentino para “abandonar esquemas e estruturas de 
outros tempos”, a procura de caminhos «ousados e criati-
vos», vai “continuar a ressoar” na vida das comunidades 
da nossa arquidiocese.

Pretendemos e colocamos “nas mãos de Deus” o 
desejo cristão de uma “primavera de esperança” e consi-
deramos “essencial criar ou consolidar” grupos de índole 
paroquial – Grupos Semeadores de Esperança – porque 
a esperança nasce “da escuta orante, pessoal e comuni-
tária” e fortalece-se “na vivência da Palavra de Deus”.

“Nunca é demais recordar que todo o caminho da 
Igreja é sinodal e que as paróquias deverão encontrar 
modos de concretizar esta experiência nos grupos que 
já existem ou a constituir”, assinala a arquidiocese no 
programa para este novo ano pastoral 2017-2018.

A “esperança” é a segunda virtude teologal e é o tema 
central do triénio que a arquidiocese começa a viver este 
ano até 2020. Com o tema ‘Despertar esperança’ este 
ano pretendemos “proporcionar o encontro pessoal com 
Jesus Cristo”. 

“Nenhum ser humano pode viver sem perspetivas de 
futuro, sem esperança. No contexto em que vivemos, há 
uma necessidade ainda maior de esperança, que torne 
possível dar sentido à vida e à história e caminhar de 
mãos dadas”, realça o programa para este ano.

A Arquidiocese de Braga recorda que “a esperança 
cristã enraíza-se na história” e, para os cristãos, essa 
esperança tem em Jesus “um nome e um rosto” – afir-
ma-se no mesmo Programa Pastoral.

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
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Arminda Gomes Ascenção e marido
— Licinio Regado Eiras
— Manuel Laurentino Losa Faria e família Torres
— Maria Alvim Maia Pais e irmãos
— Rosa Gonçalves da Costa
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino
— Alcinda Fernandes Mouquinho
— Domingos Gomes da Fonte
— Madesto Nascimento Bártolo
— Manuel Amândio Pontes Cruz e irmão José
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Maurício  Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Simão Rodrigues Torres, esposa e filhos falecidos 
21h00 – igreja paroquial de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Miranda do Vale e filho
— Franclim Gaifém de Campos
— Maria Adelaide Costa Ribeiro
— Maria Armanda Gomes Vidal, marido e filhos

Procissão de Velas no final da Missa
Quinta-feira  14 de setembro

Festa da Exaltação da Santa Cruz
19h00 – Igreja matriz de Esposende
—  Nosso Senhor dos Aflitos
— 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
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e fiilhos
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros sobrinhos e cunhada
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel da Silva Penteado e família
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
Sexta-feira 15 de setembro
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria do Rosário (Zera) Paquete e sogros
21h00 – igreja paroquial de Fão
— Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima e aos 

Pastorinhos
— Carlos Morais da Benta
— Eugênio Graça Silva
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Ermelinda da Costa Lata

20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Anselmo Fonseca Pedrinha
— Matias Eiras da Silva Adelina Eiras da Silva Martins 

e irmão António
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino
— Arminda Vasco Belinho e filho António 
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel Faria Cruz 
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão 
— Ramiro da Venda Torres e pais 
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
Sábado 16 de setembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Gonçalves Penteado (30.º dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António dos Santos Carvalho da Cruz (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brealinda Alves Miranda, irmão João Valentim, 

cunhada Aurora e familia
— Brilhantina Ferreira da Silva (26)
— Domingos Alves dos Santos e familia
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Manuel Fernandes do Paço, filha e familia
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria Alice da Silva Ferreira (Confraria das Almas) 
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Luis Morais da Silva (7.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e P.e Manuel Alberto 

Gonçalves da Silva
19h15 – Igreja matriz de Esposende
— Maria Adelinda Ramos Magalhães (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mae
— Ana Paula Lima Viana
— Arminda Martins Afonso e marido (filho Albino)
— Avelino Gonçalves Pereira (7)
— Eugenia Martins Pereira e marido (filha Adilia)
— Fernando Alves Lima e Fernando Lima Miranda
— Manuel Alves de Matos esposa e familia 
— Manuel Ramos dos Santos e Familia (pessoa amiga)
Domingo           17 de setembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário 
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (25)
— Florinda Sousa e Silva e marido (filha Olinda)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos

Segunda-feira 11 de setembro
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de graças ao Senhor Bom Jesus
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— António Gomes Viana e família
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Norte Miranda e pais
— Manuel Pires do Monte, esposa e filho Cândido
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Clara Fontão, Marido e Filhos
— Joaquim Fontão Pereira e Genros
— Jorge Fontão Pereira e Sogros
— José Martins Moinho e Esposa
— Maria Ferreira Calista,Marido e Pais
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira  12 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria Adriana Queiroz Portela
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carolina Matias da Rocha, filhas e genro
— Emília Neiva, marido e genro Manuel
— Francisco Martins da Venda, esposa e 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Antónia de Lemos e marido
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim da Silva Duarte, esposa e filha
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
21h30 – Lar da Misericórdia de Fão

Procissão de Velas
Quarta-feira 13 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Nossa Senhora das Dores
— Eugénio Miranda Igreja e genro
— José Guerra Laranjeira 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa

10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de Graças a Nossa Senhora de Fátima e Teresa 

Martins Alves Felgueiras e família
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Maria Rodrigues Martins marido e familia
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Ana Zita do Céu Losa de Carvalho
18h00 – igreja matriz de Fão
—  P:e Manuel de Faria Borda e Prior Nogueira
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Luzio Campino

Contas das Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Estão já aprovadas pela Fábricas da Igreja Paroquial 

de Vila Chã, em reunião realizada a 4 deste mês, as contas 
das festas em honra de S. Lourenço, que resumidamente 
apresentamos:

Receita
Esmola de S. Miguel  ................................. 1.672,00 €
Peditório na freguesia  ............................. 27.215,00 €
Peditório com Tramboleiros  ..................... 2.354,00 €
Bar  ............................................................ 5.250,00 €
Colcha  .........................................................  340,00 €
Peditório no recinto da festa  ........................ 260,00 €
Total ........................................................ 37.091,00 €

Despesa
Bandas de Música  ......................................8.350,00 € 
Orquestras e Conjuntos ...............................8.000,00 € 
Festival de Folclore.....................................2.000,00 € 
Zés Preiras .....................................................500,00 € 
Fanfarra na Procissão ..................................1.300,00 €
Cavalaria na Procissão ...................................500,00 € 
Figurados na Procissão ..................................850,00 € 
Serviços Religiosos ........................................250,00 € 
GNR ............................................................1.100,00 € 
Tipografia .......................................................397,00 € 
EDP ................................................................560,00 € 
Direitos de Autor ...........................................491,00 € 
Seguros ..........................................................196,20 €
Arraial  ........................................................3.250,00 € 
Amigos de S. Lourenço .................................250,00 €
Licenças  ........................................................127,00 €
Aluguer do Palco ...........................................650,00 €
Fogo ............................................................2.500,00 €
Flores para a Capela e Andores ..................4.000,00 €
Armador .........................................................600,00 €
Total da Despesa .....................................35.871,20 € 
Saldo ...........................................................1.219,80 €

O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja e depositado 
na sua conta bancária, com a sugestão de ser aplicado no 
arranjo da “porta de arrumos”, na retificação da ilumina-
ção da Capela  e na pintura interior da mesma, o que foi 
aceite pela Fábrica da Igreja.

Aproveitamos a ocasião para agradecer à Comissão 
o trabalho realizado em favor da comunidade e a todos 
quantos com a Comissão colaboraram, quer com o tra-
balho quer com os donativos.


