
Início da Catequese Paroquial
Os horários semanais da catequese em cada pa-

róquia são os que apresentamos na semana passada 
(conferir Boletim 104), embora alguns possam ainda 
ser provisórios.

De seguida apresentamos as datas do início bem 
como os horários para as reuniões de pais.

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
Reunião de pais das crianças e adolescentes da ca-

tequese no dia 23 de setembro, 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.
Fonte Boa
Reunião de pais das crianças e adolescentes da ca-

tequese no dia 23 de setembro, às 10h30.
Rio Tinto
Reunião de pais das crianças e adolescentes da 

catequese no dia 22 de setembro, às 21h00.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo apresentou as suas contas 

ao Conselho Económico as quais foram aprovadas. 
Total de receitas  ..................................  6.001,74 €
Total de despesas  .................................  3.535,00 €
Saldo  ....................................................  2.466,74 € 
O saldo foi entregue ao Conselho Económico.
A Confraria do Santíssimo vai realizar o seu peditório 

anual no próximo dia 23 de Setembro.

Programa “Dar vida aos anos”
A Esposende 2000 e a Câmara Municipal de Esposen-

de vão mais uma vez levar a efeito o programa “Dar Vida 
aos Anos”. Trata-se de um programa de atividade física 
dirigido a pessoas com mais de 65 anos e que engloba 
as modalidades de Natação, Hidroginástica, Ginástica 
e Aulas de Grupo a desenvolver nas freguesias.

As inscrições decorrem até ao dia 20 de Setembro e 
os interessados devem deslocar-se à sede da Junta de 
Freguesia.

24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit – Sir 27, 33 - 28, 9;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R. 8);
2.ª Leit – Rom 14, 7-8;
Evangelho – Mt 18, 21-35.
A Palavra de Deus que a liturgia do 24.º Domingo 

do Tempo Comum nos propõe fala do perdão. Apre-
senta-nos um Deus que ama sem cálculos, sem limites 
e sem medida; e convida-nos a assumir uma atitude 
semelhante para com os irmãos que, dia a dia, cami-
nham ao nosso lado.

A primeira leitura deixa claro que a ira e o rancor 
são sentimentos maus, que não convêm à felicidade e à 
realização do homem. Mostra como é ilógico esperar o 
perdão de Deus e recusar-se a perdoar ao irmão; e avisa 
que a nossa vida nesta terra não pode ser estragada com 
sentimentos, que só geram infelicidade e sofrimento.

Na segunda leitura Paulo sugere aos cristãos de 
Roma que a comunidade cristã tem de ser o lugar do 
amor, do respeito pelo outro, da aceitação das dife-
renças, do perdão. Ninguém deve desprezar, julgar ou 
condenar os irmãos que têm perspectivas diferentes. Os 
seguidores de Jesus devem ter presente que há algo de 
fundamental que os une a todos: Jesus Cristo, o Senhor. 
Tudo o resto não tem grande importância.

O Evangelho fala-nos de um Deus cheio de bonda-
de e de misericórdia que derrama sobre os seus filhos 
– de forma total, ilimitada e absoluta – o seu perdão. 
Os crentes são convidados a descobrir a lógica de 
Deus e a deixarem que a mesma lógica de perdão e de 
misericórdia sem limites e sem medida marque a sua 
relação com os irmãos.

No Domingo passado, o Senhor Jesus mandava-nos 
corrigir caso o irmão nos fizesse o mal. Corrigir para 
salvar, corrigir para dar o perdão. Hoje, Pedro pergunta 
quantas vezes se deve dar o perdão a quem nos fez mal 
na Comunidade. Jesus responde: Perdoa sempre! Mas, 
aprofundemos esta Palavra de Deus que nos é dirigida 
como luz e caminho da nossa vida.

O homem fechado em si é presa das suas paixões, da 
sua tendência à autoafirmação, ao rancor, à vingança... 
Quando nos abrimos para Deus e temos a coragem de 
nos deixar medir por Ele, aí sim, somos obrigados a 
deixarmo-nos a nós mesmos e sentimo-nos obrigados 
a ver, sentir e agir conforme o coração de Deus. 

Tomemos, de novo, a primeira leitura da Missa e 
observemos como Deus nos coloca um travão, como 
nos educa, como nos serve de medida e modelo: «Quem 
se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá 
minuciosa conta de seus pecados. Perdoa a ofensa 
do teu próximo e, quando o pedires, as tuas ofensas 
serão perdoadas. (...) Lembra-te do teu fim e deixa de 
ter ódio; pensa na corrupção e na morte, e guarda os 
mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas 
rancor ao próximo; pensa na Aliança do Altíssimo e 
não repares nas ofensas que te fazem». 
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SEMENTES DE ESPERANÇA
A fé que mais amo, diz Deus, é a esperança.
[...]
A esperança, diz Deus, essa sim causa-me espanto.
Essa sim, é digna de espanto.
[...]
E disso não me canso.
Essa pequena esperança que parece não ser nada.
Essa esperança menina.
[...]
Mas é essa menina que atravessará os mundos.
Essa menina de nada.
Só ela, guiando as outras, atravessará
os mundos revolvidos.
[...]

(Charles Péguy, 
Os portais do mistério da segunda virtude, 1911)

O poema de Charles Péguy revela o paradoxo de uma 
«esperança menina» que parece não ser nada, mas é capaz 
de atravessar os mundos e causar espanto até ao próprio 
Deus. O tempo (eclesial) em que vivemos confirma a 
visão profética do poeta. A «primavera» trazida pelo 
Papa Francisco recentra a Igreja e o mundo na busca de 
uma vida com esperança, cheia de sentido para todos, a 
começar nas periferias. 

A esperança, a segunda das virtudes teologais, é o 
tema central do plano pastoral 17/20 proposto à Igreja 
que está em Braga. Mergulhar na esperança permite a 
continuidade com o que planeamos (o anterior plano 
pastoral foi dedicado à fé), favorece os ecos do aconte-
cimento eclesial celebrado [«Com Maria, peregrino na 
esperança e na paz»] e impele a não desanimar na reno-
vação da Arquidiocese [nas bodas de ouro sacerdotais 
do nosso pastor].

As maiores esperanças nascem nos contextos mais 
sombrios. Diz Paulo que é precisamente a tribulação que 
forja a esperança: «A tribulação produz a paciência; a 
paciência, a firmeza; e a firmeza, a esperança» (Rm 5, 
3-4). Isto pode acontecer na medida em que a esperança 
é animada pela audácia (presente), enraizada na história 
(passado) e marcada pela perseverança (futuro).

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

(Continua)

Seja 
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Dia 24 de setembro
Centro Paroquial de Gandra



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
—  Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
—  Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Abílio Fernandes Catarino
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais  e sogros
— António Torres da Silva
— José Manuel Cruz Fernandes 
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães 
— Manuel Gonçalves de Campos e esposa
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e tia Laurinda
— Maria da Graça Cruz Torres 
— Maria Mauricio  Pereira e filho    
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz 
Quinta-feira  21 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Francisco Barbosa de Melo
— Ilda Daniela Cardoso Lima
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
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Coração de Jesus
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, sobrinho e cunhada
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Alfredo Marques da Silva e filho
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva
— Franklim Veloso Torres (cunhado)
— Manuel de Sousa Lopes e familia (filha Isabel)
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Ana de Miranda e seus pais
— Maria da Graça Gomes da Silva e Carlos da Silva 

Vieira de Sousa
Sexta-feira 22 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria de Marcos Fradique
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Filomena Machado, Sílvia Carvalho, Paula Viana
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adélia Moreira Alves Moreira
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando, e Maria da Guia e marido
— Carlota Faria Martins e Marido
— Licínio Regado Eiras
— Manuel Alves da Quinta Junior e esposa
— Manuel Morim Faria, pais, sogros e irmãos
— Maria Amélia Pires do Monte Queiroz
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes  Catarino
— Arminda G. N.Morais, José e Laurentino   
— Avelino Dourado Pontes e irmã Maria  
— Eugénia Silva Moreda

— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Rosa Venda Rodrigues
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 23 de setembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— D. António Francisco dos Santos
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo e família (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (28)
— Helena Ferreira Silva e marido
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e pais 
18h00 – igreja matriz de Fão
—  José de Sá Pereira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria das Dores Moreira de Sá (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— Ana Paula Lima Viana
— Maria  da Gloria Gonçalves da Silva e marido 
— Maria Rosa de Sá Pereira Portela e João Pedro Lage 

Pereira
— Mario Ferreira  Morgado
— Prior Nogueira e familia
Domingo           24 de setembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido 

(Otília Santos)
— Florinda Alves Miranda e familia
— Manuel Fernandes Pereira, irmão e pais
— Maria de Jesus Dias Gomes (mc filha)
— Preciosa Lopes Soares (aniversário de nascimento), 

marido e filho
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira (8)
— Joaquim de Souza  Bezerra
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde
18h00 – igreja matriz de Fão
—  D. António Francisco dos Santos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— D. António Francisco dos Santos

Segunda-feira 18 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria do Alívio Ferreira Loureiro, pais e familiares
— Manuel da Silva pinto e mãe
— Teófilo Abílio Baptista da Silva Caldas
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há missa
Terça-feira  19 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Alves da Cruz
— Maria da Costa Dias e Silva, marido, filho e Adélio
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
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
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Pires da Rocha, espose e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhada e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares
— Brilhantina Ferreira da Silva (27)
— Irmãos da Confraria das almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel da Silva Barreiro, esposa e Aurora da Silva 

Barreiro
— António Francisco Barros e família
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
Quarta-feira 20 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— S. Bento
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— Manuel Tomé Simões
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Filomena Penetra Gonçalves e irmãos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira Oliveira
— Alvaro Faria (filha Angelina)
— Maria de Lourdes Gonçalves  Torres
— Pai e familia, sogros e familia de Joao Tarrio
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— António da Conceição, Esposa e Filho
— Joaquim Lima e Familia
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Zacarias Martins Afonso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
—  Emília Fernandes Gaifém e marido

As contas das Festas Religiosas 
Com o apresentar de contas das festas damos 

cumprimento ao ponto 3 da Nota Pastoral sobre 
Festas Religiosas, que afirma: “Mesmo que volte 
a ser a Comissão do ano anterior a fazer a festa, 
nenhuma Comissão deve ser nomeada ou reno-
meada sem que sejam apresentadas ao Conselho 
Económico, e por este ao povo, as contas da últi-
ma festa. O saldo, que deve ser entregue ao Con-
selho 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 se-
guinte. 

As Comissões de festas ou mordomias de nen-
hum modo podem considerar-se donas dos sal-
dos, 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. 

Se as festas são promovidas por obrigação es-
tatutária de Confrarias ou Irmandades, estas de-
verão também apresentar as contas à Comunidade 
Paroquial.”

Contas da Festa do Bom Jesus (Fão)
Foram apresentadas as contas das festas do Senhor 

Bom Jesus de Fão, que resumidamente apresentamos:
Receita

Feirantes  .................................................... 3.840,00 €
Peditório  ...................................................13.737,01 €
Peditório aos Emigrantes  ...........................2.400,00 €
Peditório às Empresas  ............................... 1.750,00 €
Junta de Freguesia ........................................ 400,00 €
Eventos  ................................................... 10.483,19 €
Rifas e Revista  .......................................... 5.520,00 €
Total ........................................................ 38.130,20 €

Despesa
Seguros e Licenças  ................................... 1.277,12 €
Despesas com Eventos  .............................. 2.195,65 €
GNR/Segurança  ........................................... 430,50 €
Despesas de divulgação  ............................... 253,85 € 
Espetáculos Musicais  ................................ 8.841,00 €
EDP  ........................................................... 2.025,95 €
Arraial  ....................................................... 6.230,00 €
Fogo  ........................................................... 4867,64 €
Marchas ..................................................... 3.650,00 €
Rifas e Revista  .......................................... 1.225,00 €
Diversos  ....................................................... 623,52 €
Total da Despesa .....................................31.620,23 € 
Saldo ...........................................................6.509,97 €

O saldo encontra-se depositado na conta bancária, em 
nome da 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.

Aproveitamos para informar que o Stand da paróquia 
na Festa da Cerveja e do Marisco rendeu 1.645,00 €, 
agradecendo também a todos quantos colaboraram.


