
Festa do Acolhimento
Tendo já iniciado a Catequese, está na altura de 

Acolhermos aqueles que chegaram pela primeira vez. 
O verdadeiro Acolhimente deve acontecer (acontece) na 
inscrição na Catequese. Compreende-se que ainda nem 
todas as comunidades paroquiais da UPECS estejam a 
caminhar ao mesmo ritmo. Cada uma tem o seu. Neste 
momento estamos preparados para anunciar que a 
FESTA do ACOLHIMENTO terá lugar nas diversas 
paróquias de acordo com o seguinte calendário:

07 de outubro – Rio Tinto e Vila Chã .......... 16h45
07 de outubro – Fão e Fonte Boa ............... 18h00
07 de outubro – Esposende ......................... 19h15
08 de outubro – Apúlia ............................... 10h00

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 em 
cada paróquia.

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 e Gandra
Em Gemeses, durante o mês de outubro, aos sábados 

e domingos será rezado o terço 30 minutos antes da 
eucaristia. Em Gandra haverá o terço missionário meia 
antes da missa e aos Domingos será as 15h00.

26.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 18, 25-28;
Salmo – Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Filip 2, 1-11;
Evangelho – Mt 21, 28-32.
A liturgia do 26.º Domingo do Tempo Comum deixa 

claro que Deus chama todos os homens e mulheres 
a empenhar-se na construção desse mundo novo de 
justiça e de paz que Deus sonhou e que quer propor 
a todos os homens. Diante da proposta de Deus, nós 
podemos assumir duas atitudes: ou dizer “sim” a 
Deus e colaborar com Ele, ou  dizer “não” e escolher 
caminhos de egoísmo, de comodismo, de isolamento 
e demitirmo-nos do compromisso que Deus nos pede. 
A Palavra de Deus exorta-nos a um compromisso 
sério e coerente com Deus – um compromisso que 
signifique um empenho real e exigente na construção 
de um mundo novo, de justiça, de fraternidade, de paz.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel convida os 
israelitas exilados na Babilónia a comprometerem-se 
de forma séria e consequente com Deus, sem rodeios, 
sem evasivas, sem subterfúgios. Cada crente deve 
tomar consciência das consequências do seu compro-
misso com Deus e viver, com coerência, as implicações 
práticas da sua adesão a Jahwéh e à Aliança.

A segunda leitura apresenta aos cristãos de Fi-
lipos (e aos cristãos de todos os tempos e lugares) o 
exemplo de Cristo: apesar de ser Filho de Deus, Cristo 
não afirmou com arrogância e orgulho a sua condição 
divina, mas assumiu a realidade da fragilidade humana, 
fazendo-se servidor dos homens para nos ensinar a 
suprema lição do amor, do serviço, da entrega total da 
vida por amor. Os cristãos são chamados por Deus a 
seguir Jesus e a viver do mesmo jeito, na entrega total 
ao Pai e aos seus projectos.

O Evangelho diz como se concretiza o compromis-
so do crente com Deus… O “sim” que Deus nos pede 
não é uma declaração teórica de boas intenções, sem 
implicações práticas; mas é um compromisso firme, 
coerente, sério e exigente com o Reino, com os seus 
valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verda-
deiro crente não é aquele que “dá boa impressão”, que 
finge respeitar as regras e que tem um comportamento 
irrepreensível do ponto de vista das convenções so-
ciais; mas é aquele que cumpre na realidade da vida a 
vontade de Deus.

A nossa relação com o Senhor é um caminho, um 
caminho dinâmico, que vai se configurando na nossa 
vida, crescendo ou diminuindo, aprofundando-se ou 
morrendo, conforme a nossa atitude em cada fase 
de nossa existência. O Senhor é sempre fiel, não 
muda; quanto a nós, devemos cuidar de ir sempre 
crescendo, de fé em fé, de esperança em esperança, 
de amor em amor, na nossa relação com o Senhor. 
É isto que as leituras de Ezequiel e do Evangelho 
nos sugerem.
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1. Hoje, é tempo de esperança
Um ato violento e ofensivo pode expulsar a esperança, 

a lucidez e o sentido. Esta marca perturbadora, este mer-
gulho no lodo do absurdo, perturba as nossas histórias, 
desassossega a linha do sentido com que as narramos, 
enviesa o fio condutor com que nos compreendemos a 
nós mesmos. Há feridas internas que doem muito mais do 
que as físicas: injustiça, injúria, angústia ou humilhação.

Há que recordar a história de Job. Ele «perde» tudo: 
os bens que tinha, as suas relações, a sua integridade fí-
sica, a sua visão retributiva do mundo, os seus alicerces 
representativos de sentido. A sua narrativa é invadida pelo 
caos, pelo absurdo, tão bem representada pela imagem do 
diabólico (do grego, diabolon): o que divide, desune, desa-
grega, desconstrói. Sete dias e sete noites sentado sobre 
as cinzas da incompreensão. Sem palavras. Todos o têm 
como impuro. Job sabe-se também inocente de qualquer 
culpa. Queixa-se do abandono de Deus (Job 19, 2.4-11) e 
do abandono da comunidade (Job 19, 13-19).

A figura de Job é paradigmática, chegando ao ponto de 
gritar «desesperado»: «Desapareça o dia em que nasci!» 
(Job 3,3). Do sem sentido do sofrimento e da violência 
brota um clamor: melhor seria que aquele momento do 
passado não tivesse sucedido (cf. Job 10, 19). Em Job, 
aprendemos que, apesar do mal sofrido ser tão abissal, 
não é capaz de corromper totalmente a vontade humana.

O canto do absurdo de Job continua hoje a ressoar. No 
século de Auschwitz, em que os campos de concentração 
se aplicaram a transformar pessoas em corpos sem alma, 
e estes em cadáveres amontoados ou em cinzas; no século 
dos massacres do Ruanda, em que milhares de pessoas 
declararam que os seus vizinhos, amigos e até familiares 
não podiam continuar a viver; no século do Gulag e de 
Hiroxima, em que assistimos à tentativa de aniquilamento 
do sentido da história individual e de toda a humanidade; 
no nosso século, em que diariamente vemos homens, 
mulheres e crianças a morrer vítimas dos atentados ter-
roristas, das águas do mediterrâneo ou no arame farpado 
dos muros recentemente construídos. Irmãos nossos que 
morrem nos incêndios. Aumentam as vítimas silenciosas 
da corrupção. Continuamos a aferir, com o mesmo olhar 
silencioso e surpreendido de Job, do que é capaz o ser 
humano e do que está em causa.

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

Intenções do Papa para outubro
Universal – Pelo mundo do trabalho, para 
que sejam assegurados a todos o respeito e 
a tutela dos direitos e seja dada aos desem-
pregados a possibilidade de contribuírem 

(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
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Alberto Reis Lima, esposa, filhos e genros
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carolina de Carvalho Machado e neto
— Joaquim Lima e família
— Manuel Fernandes do Monte e esposa e Deolinda 

Alves Martins
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Maria Alice Faria de Carvalho
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino e pais 
— Antónia Dias Vinha 
— António Gomes da Vinha
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, paos e sogros
— Maria da Eira Lopes e cunhados
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  05 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— Anselmo Novo
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
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa e filha
— António Pereira de Azevedo e família
— Carlos Manuel Cruz  Silva, sogros, sobrinho e cunhada
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Glória Dias Branco e pais
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Sebastião Gonçalves Branco, esposa e filhos
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta e familia
— Helder Miguel Gonçalves da Costa
— José Pereira de Azevedo e familia
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Carreira Martins e familias
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Abílio Gonçalves Duarte e Laura de Sousa Ribeiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho e Rita
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Virgínia Ferreira de Barros
Sexta-feira 06 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Américo da Silva Loureiro, Luzia Marques Reis e 

família
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino pais e sogros
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— S. Miguel
— Manuel Alves Nogueira e familia
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Nelson Moreira da Silva
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

No final, Procissão de Velas
para a Capela de Nossa Senhora da Graça

— Almas (mc Confraria)
—  Abílio Fernandes Catarino e pais
—  Ana Gonçalves do Cabo e marido
—  António Gomes da Vinha
— Antónia Dias Vinha
— Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha e cunhada Maria
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho   
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros  
— Manuel Faria  Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro Vilas Boas  Cruz
Sábado 07 de outubro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
— Porfírio Gonçalves Chaves
— Emília Sá Penteado
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora do Rosário
— Joaquim Moreira Barros (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Nossa Senhora de Fátima e seus pastorinhos 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (1)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e familia
18h00 – igreja matriz de Fão
— Luís Morais da Silva (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora do Rosário
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Rosário
— Eduardo Jorge da Silva do Rosário ((1.º Aniv.º)
— Ezequiel Duarte Correira Colaço (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira  (mc pelos pais e avós)
— Manuel Dias de Miranda, esposa e tia
— Maria Baptista de Sousa e marido
— Rosa Ferreira Martins ,marido e Ana Fernandes Vasco
Domingo           08 de outubro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos

Segunda-feira 02 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de graças ao Senhor do Bom Jesus
— Alexandrina Gonçalves Norte
— Almas do Purgatório e Manuel Pires do Monte
— António Domingues da Venda e família, Adelino 

Gomes Miranda, esposa e filhos
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Vasco Gomes Tomé
— Manuel VicenteCanto e esposa
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Adelina Faria Briote
— António Miranda Domingues e Cunhados
— Carminda Moreira da Silva
— Joaquim Fontão Pereira,Pais e Sogros
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Manuel Torres Eusébio Fontes
— Maria de Lurdes Miranda Costa
— Maria Gomes Hipólito, marido e filhos
— Miguel Inácio Ribeiro Ferreira
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— P.e Manuel Silva Pessoa, pais e família
— Paulo Carreira Moreira
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho 
Terça-feira  03 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Lopes de Miranda
— Clementina Lopes Miranda e Manuel Gonçalves Marques
— Laurinda dos Santos Oliveira da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família e P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Brilhantina Ferreira da Silva (Conf. Senhora do Rosário)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio António da Cruz e esposa
— José da Silva Cardoso, esposa, Armanda, nora, Adélia 

e cunhado Joaquim
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Maria da Silva Barreiro, irmãos e cunhado
Quarta-feira 04 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Joaquim Gonçalves da Silva
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— Deolinda Ribeiro Cangostas, marido e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa

Sentido das Festas Religiosas 
O contexto de mudança que nos envolve e influen-

cia, reclama uma solicitude pastoral com sentido de 
discernimento lúcido e sereno, com agilidade mental 
e criatividade capaz de nos colocar, com dignidade e 
eficácia, no cumprimento da nossa missão evangeli-
zadora e nos caminhos da história. Se reconhecemos 
que os tempos e os homens são outros, que a cultura, 
os problemas e as situações são outras e que a vi-
vência da fé é cada vez mais débil, não podemos es-
quecer que este é o nosso tempo, o tempo em que nos 
foi dado viver e no qual temos de saber evangelizar, 
aceitando os novos desafios. 

Cada paróquia, nas suas várias instâncias de 
participação e corresponsabilidade, dever-se-á sen-
tir na necessidade de reflectir, com sentido crítico e 
em esforço pedagógico, sobre as festas religiosas que 
promove, o que haverá nelas de menos bom ou abusi-
vo, porque é que isso acontece, e como proceder para 
que se conformem com o verdadeiro sentido cristão, 
a solidariedade social, a diversão sadia e a promo-
ção cultural da comunidade. 

Se as festas são religiosas, é evidente que devem 
ser promovidas por pessoas que tenham a vivência 
da fé, o sentido de Igreja, a estima do povo e a dis-
posição de cumprirem as normas sobre as festas re-
ligiosas. Porque nem sempre assim acontece, muitas 
festas – mercê de Comissões bem intencionadas, por 
certo, mas pouco esclarecidas na sua fé e nada fir-
mes nos valores a defender – foram envolvidas por 
este processo de transformação e afastadas dos seus 
verdadeiros objectivos. Tais desvios, umas vezes têm 
gerado tensão entre comissões de festas e estruturas 
paroquiais; outras vezes são causadores de divisões 
na comunidade, de guerrilhas permanentes e até de 
escândalos que a ninguém deixam ficar bem e logo 
são explorados por quem gosta de tirar partido da 
fraqueza alheia. 

In Orientações Pastorais Sobre Festas Religiosas

09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Missa cantada e procissão em honra de Nossa Senho-

ra do Rosário
— Florinda Alves Miranda
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (filha Maria)
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus e 

Sagrado Coração de Maria 
— Avelino Gonçalves Pereira (10)
— Manuel Rodrigues de Azevedo 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Laura Gomes Ferreira (Zeladora da Senhora da Saúde)
15h00 – capela de Nossa Senhora da Graça (Fonte Boa)
— Irmãos da Confraria da Nossa Senhora do Rosário

No final teremos o Sorteio dos Terços
18h00 – igreja matriz de Fão
—  P.e Avelino Pinheiro Bordas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino


