
Nova Direção do Centro (Vila Chã)
Tendo terminado o mandato dos órgãos sociais do 

Centro Paroquial de Vila Chã, encontram-se já consti-
tuídos e em funções os novos elementos que aceitaram 
o desafio de dar continuidade ao trabalho que tem vindo 
a ser realizado.

Os novos órgãos sociais ficaram assim constituídos:
DIREÇÃO:

Presidente – P.e Delfim Duarte Fernandes
Vice-Presidente – Maria Cristina Ribeiro da Silva Couto
1.º Secretário – António Afonso Neiva
2.º Secretário – Amélia Ferreira Ramos da Silva
Tesoureiro – Maria Madalena Pires da Silva

CONSELHO FISCAL:
Presidente – Manuel Joaquim da Silva Boaventura
Vogais – Manuel da Silva Miranda e  Simone Boaven-
tura Pires Queirós

Desde já, agradecemos a disponibilidade para este 
serviço à comunidade.

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, 

até ao final do Ano, é ocasião para todas as Famílias 
cumpriram a sua Missão cristã, pagando os Direitos 
Paroquiais. Faz parte da missão de todas as Famílias 
a participação ativa e comprometida na Comunidade, 
a Partilha de Bens e o Apostolado. 

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas 
as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anualmente 
a partilha de um dia de Rendimento da Família. Ao 
Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para 
a missão da nossa Comunidade.

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre 
janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comuni-
dades se mantenha o costume de apenas pagarem a 
partir do S. Miguel) e entram no Fundo Paroquial 
do qual se pagam as despesas da vida e apostolado 
da Comunidade. Este Fundo Paroquial é gerido pela 
Fábrica da Igreja.

Podem levar da Igreja os respectivos envelopes e 
entregar ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica 
da Igreja ou depositar no Ofertório das Missas.

Centro Paroquial de Fonte Boa
O Centro Social e Paroquial de Fonte Boa convida 

todos os professores interessados em dar explicações, 
das diversas disciplinas, no Centro Paroquial a entrarem 
em contacto com a Secretaria do mesmo Centro.

Mês do Rosário em Gemeses
Durante o mês de outubro, aos sábados e domingos 

será rezado o terço 30 minutos antes da eucaristia.

Venda de terreno em Apúlia
Está à venda o terreno urbano pertencente a Carlos 

Pires Hipólito Moreira, residente no Brasil. O terreno 
situa-se na Rua do Facho, nº 128, no lugar de Areia, e 
tem uma área total de 859 m2. Os interessados podem 
contactar o fiel depositário Marco Paulo Santos Gon-
çalves através do Telemóvel  914 983 988.

25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 6-9;
Salmo – Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18;
2.ª Leit. – Filip 1, 20c-24. 27a;
Evangelho – Mt 20, 1-16a.
A liturgia do 25.º Domingo do Tempo Comum 

convida-nos a descobrir um Deus cujos caminhos e 
cujos pensamentos estão acima dos caminhos e dos 
pensamentos dos homens, quanto o céu está acima 
da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia 
aos esquemas do mundo e a conversão aos esquemas 
de Deus.

A primeira leitura pede aos crentes que voltem 
para Deus. “Voltar para Deus” é um movimento que 
exige uma transformação radical do homem, de forma 
a que os seus pensamentos e acções reflictam a lógica, 
as perspectivas e os valores de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de 
um cristão (Paulo) que abraçou, de forma exemplar, a 
lógica de Deus. Renunciou aos interesses pessoais e 
aos esquemas de egoísmo e de comodismo, e colocou 
no centro da sua existência Cristo, os seus valores, o 
seu projecto.

O Evangelho diz-nos que Deus chama à salvação 
todos os homens, sem considerar a antiguidade na 
fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos 
anteriormente assumidos. A Deus interessa apenas a 
forma como se acolhe o seu convite. Pede-nos uma 
transformação da nossa mentalidade, de forma a que 
a nossa relação com Deus não seja marcada pelo inte-
resse, mas pelo amor e pela gratuidade. Pede-nos, no 
fundo, a conversão.

Converter-se significa entrar na maravilhosa ex-
periência que São Paulo testemunha na segunda leitura 
de hoje: viver de um modo novo, de um viver diferente: 
«Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva 
quer eu morra. Porque, para mim, viver é Cristo e mor-
rer é lucro». Reparemos nos passos do pensamento do 
Apóstolo. Ele é tão unido a Cristo, tão apaixonado por 
Ele, que seja na vida seja na morte sabe que está unido 
ao seu Senhor e em tudo o Senhor é nele glorificado. 
Que é a vida para quem voltou para o Senhor? A vida 
é Cristo! Que é a morte para quem vive mergulhado 
no Senhor? A morte é estar com Cristo e, por isso, é 
lucro! Por isso, a vida de Paulo – e a do cristão, com 
Paulo – é atraída para o seu Senhor: «desejaria partir 
e estar com Cristo, que seria muito melhor». Esta a 
razão por que Paulo vive. 

Busquemos o Senhor, voltemos para o Senhor, in-
voquemos o Senhor! E, lembremo-nos: Ele é tão bom, 
que se deixa encontrar! Primeiro atrai-nos e, depois, 
deixa que O encontremos e, como o senhor da parábola, 
enche-nos de dons, sem levar em conta a hora em que 
nos convertemos em trabalhadores da sua vinha. Mas, 
queremos saber qual é a hora da conversão? É esta que 
estamos a viver.
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1. Hoje, é tempo de esperança
O homem atual é protagonista de progresso tec-

nológico e científico como nunca tinha acontecido na 
história, mas viu e vê esfumarem-se as suas grandes 
conquistas na tragédia do Holocausto e nas guerras 
atuais; está aberto a espirais de novidade e grandeza, 
mas também a velhas crueldades e renovada barbárie 
terrorista; é aquele que invoca a paz e os direitos 
humanos, mas viola as tréguas nos conflitos armados 
e fomenta a corrupção. Este homem tem consciência 
histórica, mas parece não ter aprendido muito com os 
dramas do passado.

«Na raiz da crise da esperança, está a tentativa de 
fazer prevalecer uma antropologia sem Deus e sem 
Cristo. Esta forma de pensar levou a considerar o ho-
mem como ‘o centro absoluto da realidade’, fazendo-o 
ocupar astuciosamente o lugar de Deus e esquecendo 
que não é o homem que cria Deus, mas é Deus que cria 
o homem. O ter esquecido Deus levou a abandonar o 
homem, pelo que não admira que, neste contexto, se 
tenha aberto amplo espaço ao livre desenvolvimento do 
niilismo no campo filosófico, do relativismo no campo 
gnoseológico e moral, do pragmatismo e também do 
hedonismo cínico na configuração da vida quotidiana 
. A cultura europeia dá a impressão de uma “apostasia 
silenciosa” por parte do homem saciado, que vive 
como se Deus não existisse.» (João Paulo II, Ecclesia in 
Europa, n.9).

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.

Como reencontrar o sentido de uma vida depois da 
ofensa, da injustiça, da violência, depois da queda no 
absurdo? Como pode recomeçar a vida do ser humano, 
de uma família, de uma comunidade onde as vítimas e 
os agressores são todos culpados? Que milagre é este 
que toma o ódio e a vingança nas mãos e faz dessa 
matéria inóspita e sofrida semente de uma vida nova? 
Onde está o coração do perdão que transforma o ódio 
em amor?

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)

(Continuação)



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Pelas Almas
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Tereza Martins Ferreira e Familia
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima (mc Amélia Passos)
— Adelaide Gomes Dias Hipólito e família
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Beatriz Gonçalves Souto Torres e Maria Torres Ri-

beiro
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Laurentina Lopes de Amorim e marido
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino e pais
— Laurentina Arantes Carreira, António Carlos H ipólito 

e pai 
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  28 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
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
— Albino Gonçalves Penteado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e pais
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, sobrinhos e cunhada
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— António da Silva Carvalho e filha (esposa)
— Baltazar Branco de Matos
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Antónia Gomes de Oliveira, marido, filha e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Elvira Gonçalves Pimenta, marido e genro
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Teresa Alves da Cruz, José Gonçalves Vasco, esposa 

e filhos
Sexta-feira 29 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— David Fernando Ferreira Adães
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, irmãos e cunhados
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— Horácio Martins de Matos
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paula Viana

19h30 – igreja paroquial de Gemeses
Dia do Padroeiro – S. Miguel, arcanjo

— S. Miguel
— Manuel Alves Nogueira e familia
20h00 – igreja Matriz de Apúlia

Dia do Padroeiro – S. Miguel, arcanjo
— S. Miguel
— Licinio Regado Eiras
— Rodrigo Deveza e esposa
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino e pais
— Arminda Gomes Narciso Morais, José  e Laurentino
— Brialinda Santa Marinha Valente, Manuel Valente e 

António G.Gonçalves
— Domingos Gomes da Fonte 
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel  de Sousa
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Pires Arantes
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 30 de setembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Gomes da Cruz (7.º Dia)
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos (1.º Aniv.º) 

e familia
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (30)
— Manuel Ferreira Carvalho 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Esperança Araújo de Azevedo do Monte (30.º Dia)
— Maria Alexandrina Laranjeira Vieira Pereira (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva (30.º Dia)
— Paulo Carreira Moreira (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Hermínia Henriqueta da Silva Nobre Meira de Barros  

(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 família

Segunda-feira 25 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
— Faustino Pinho dos Santos e esposa Lucilia Ferreira
— Joaquim Gonçalves da Silva
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e família
— Jaime Gomes Ferreira Martins e pais
— José Gomes da Silva, esposa, genro, filho e netos
— Maria de Lurdes Miranda Costa
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
Terça-feira  26 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Bodas de Prata de Álvaro Cardoso Velasco da Silva 

e Maria Manuela Graça Praia
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
— P.e Manuel Gonçalves Jorge
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Horácio da Silva Couto e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Pires Afonso
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Porfírio Gonçalves Chaves
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (29)
— António Miranda da Silva
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Delfim da Cruz Martins, pais, filho e irmãos
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Cardoso e Silva
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Gomes da Cruz e esposa
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria de Sá Eiras e pais
— Virgínia da Cruz Barros
Quarta-feira 27 de setembro
19h00 – igreja Matriz Esposende
— 8.º aniv.º dos Bombeiros: Paulo Alexandre Fernandes 

Lachado, Pedro António Silva de Sousa e José Pedro 
Ferreira Martins Torres

19h00 – igreja paroquial de Fão
— Ação de graças a Nossa Senhora
— Ação de graças ao Sr.º Bom Jesus
— Elvira Miranda Trindade
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares, Padre Júlio e 

Família
— Maria de Marcos Fradique

Sentido das Festas Religiosas 
A Igreja estima e deseja as festas, pois fazem 

parte da existência humana e constituem uma das 
formas de viver e manifestar publicamente a nossa 
fé. Destinam-se a promover o culto devido a Deus, a 
Nossa Senhora e aos Santos e constituem um meio de 
são convívio, recreio e promoção cultural, na varie-
dade das suas expressões. 

Graças às festas religiosas o nosso povo, ao lon-
go de muitos anos, aprofundou e alimentou a sua fé 
e sentiu o desafio à conversão e à santidade. Eram 
sempre precedidas de tempos fortes de reflexão da 
Palavra, oração, penitência, celebração de Sacra-
mentos e formulação de propósitos em direcção à 
conversão constante. A vida dos Santos era um es-
tímulo. As manifestações exteriores procuravam en-
grandecer a Festa em honra do Santo. O povo ficava 
feliz. Era cultural, recreativa e espiritualmente enri-
quecido. 

Os tempos, porém, mudaram. A formação na fé 
e o seu desejo quase desapareceram. Os apelos à 
conversão raramente se fazem ouvir. A festa “reli-
giosa”, em vários lugares, propriamente já não se 
faz em honra do Santo. O Santo é um mero pretexto. 
Por vezes, as Comissões servem-se do Santo, do seu 
Nome, da sua Capela e da sua Imagem para sensibi-
lizarem o povo na busca de donativos, para fazerem 
a sua própria festa, tantas vezes para satisfazer vai-
dades ou afirmações de poder pessoais ou de grupo. 
Nestas circunstâncias, muitas das festas já não são 
espaço de enriquecimento cultural e espiritual. Se 
ainda mantêm uma componente cultural e recreativa, 
esta reveste-se, por vezes, de um carácter demasiado 
pagão. Não raro, em vez de lugar de encontro alegre 
e feliz, tornam-se causa de conflitos que ferem e dei-
xam marcas negativas difíceis de sanar. 

In Orientações Pastorais Sobre Festas Religiosas

Domingo           01 de outubro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Albino Maciel Soares (pais)
— Adelino Maciel Nogueira, pais e irmãos
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
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Maria Rosa de Sa Pereira Portela  
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Laura Gomes Ferreira (Zeladora da Senhora da Saúde)
18h00 – igreja matriz de Fão
—  P.e Avelino Pinheiro Bordas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino


