
Festa de Santa Teresinha (Gandra)
A festa de Santa Teresinha será realizada no dia 15 

de outubro, com missa  ás 11h00 e Sermão e Procissão 
as 15h00, na igreja de São Martinho Gandra.

Contas da Festa do S. João (Esposende)
Foram ja apresentadas as contas das festas do S. João 

(Esposende), que resumidamente apresentamos:
Receita

Peditório  .....................................................8.358,00 €
Peditório na Procissão  ..................................305,00 €
Diversões  .................................................. 1.310,00 €
Junta de Freguesia ........................................ 500,00 €
Livro do Programa  .................................... 1.300,00 €
Total ........................................................ 11.773,00 €

Despesa
Seguros e Licenças  ...................................... 614,71 €
Arraial  ....................................................... 2.250,00 €
Fogo  .......................................................... 1.000,00 €
Fanfarra dos Escuteiros ................................ 600,00 €
Banda de Música ....................................... 1.700,00 €
Palco  ............................................................ 600,00 €
Marchas e Som  ......................................... 1.525,00 €
Gráfica ....................................................... 1.225,00 €
Armador e Andores  ...................................... 635,00 €
Direitos de Autor  ......................................... 295,00 €
Jantares do Grupo  ........................................ 265,00 €
Gerador e Eletricista  .................................... 360,00 €
Diversos  ....................................................... 100,00 €
Total da Despesa .....................................11.169,71 € 
Saldo ..............................................................603,29 €

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

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.

Cobrança de Anuais nas Confrarias
Como é habitual nesta época, encontram-se em 

cobrança os anuais das diversas Confrarias ou Asso-
ciações das paróquias da Unidade Pastoral.

Reunião de Jovens (Apúlia)
As reuniões de jovens começam “oficialmente” no 

dia 14 de outubro, às 20h30 no salão paroquial.

Venda de Almanaques (Rio Tinto)
Estão à venda na sacristia de Rio Tinto, os Almana-

ques e Calendários para o ano de 2018.

27.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 5, 1-7; 
Salmo 79, 9 e 12. 13-14. 15-16. 19-20;
2.ª Leit. – Filip 4, 6-9;
Evangelho – Mt 21, 33-43.
A liturgia do 27.º Domingo do Tempo Comum utili-

za a imagem da “vinha de Deus” para falar desse Povo 
que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca 
ao serviço de Deus. Desse Povo, Deus exige frutos de 
amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia.

Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do 
amor e da solicitude de Deus pela sua “vinha”. Esse 
amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter 
como contrapartida frutos de egoísmo e de injustiça… 
O Povo de Jahwéh tem de deixar-se transformar pelo 
amor sempre fiel de Deus e produzir os frutos bons 
que Deus aprecia – a justiça, o direito, o respeito pelos 
mandamentos, a fidelidade à Aliança.

Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da 
cidade grega de Filipos – e todos os que fazem parte da 
“vinha de Deus” – a viverem na alegria e na serenida-
de, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. 
São esses os frutos que Deus espera da sua “vinha”. 

No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. 
Critica fortemente os líderes judaicos que se apropria-
ram em benefício próprio da “vinha de Deus” e que se 
recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que lhe 
eram devidos. Jesus anuncia que a “vinha” vai ser-lhes 
retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produ-
zam e que entreguem a Deus os frutos que ele espera.

Recordemos como Jesus fala do Seu próprio destino 
na parábola de hoje: o proprietário que planta a vinha 
é o Pai do céu, a vinha amada é a casa de Israel – essa 
vinha que deu frutos azedos; os vinhateiros são os 
chefes do povo, aos quais Deus confiou a Sua vinha; 
o Senhor enviou os seus empregados para receber os 
frutos: são os profetas e todos aqueles que advertiram 
o povo de Deus para que se convertesse. Os vinhateiros 
espancaram e mataram esss enviados. O Pai, então, en-
viou o Filho, o Amado, o Herdeiro. «Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua herança!» – esta foi 
a palavra dos vinhateiros, a sentença dos chefes judeus!  

Que história impressionante!... um povo tão amado, 
um povo singular. Um povo de santos... e que perdeu 
a oportunidade de reconhecer e acolher o Messias tão 
esperado e tão desejado! Um povo que deveria ser 
ministro da salvação de toda a humanidade e não soube 
compreender a sua missão... Ao mesmo tempo, o nosso 
misterioso nascimento: somos a Igreja, resto de Israel, 
do qual Deus fez, em Cristo, um Novo Povo, para tes-
temunhar o Senhor e levar o Seu nome aos confins da 
terra. Somos um povo: somos Igreja; mais que tudo, 
somos o Povo de Deus da nova aliança, somos a vinha 
do Senhor, enxertada no verdadeiro tronco, que é Jesus, 
a verdadeira videira! Sem merecer, por graça de Deus, 
é isto que somos!... é isto que nos dá esperança!... 
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1. Hoje, é tempo de esperança
O mal do mundo, o mal do ser humano está diante de 

nós, não para construirmos um aparato explicativo dos fe-
nómenos, mas para ser enfrentado, combatido, erradicado, 
curado. Assim fez Jesus Cristo! O excesso de mal supera 
qualquer tentativa de explicação. Devemos aproximar-nos 
do mistério do mal com o agir responsável. Trata-se de 
não ter medo de olhar o mal de frente e profundamente, 
sendo necessário reagir, assim, à cultura da banalidade, 
do lugar comum, permanecendo vigilantes.

Apesar de tudo, hoje, é tempo de esperança! Essa 
«esperança suficiente, «esperança infinita» de que fala 
Kafka ao amigo que lhe pergunta se ainda há esperança. 
Ao contrário do escritor, acreditamos que ela nos é dada 
como dom, oportunidade e empenho, ainda que de uma 
forma frágil e ferida. A esperança autêntica é, em antes de 
tudo, dom recebido, que solicita apenas para ser reconhe-
cida e acolhida. Enquanto graça, pede para ser acolhida 
e vivida com humildade.

O padre e poeta José Tolentino Mendonça, num breve 
ensaio intitulado «esperar contra toda a esperança», desa-
fia a purificar as representações que fazemos da esperança. 
A verdadeira esperança não traz consigo as categorias do 
fácil e do imediato, antes precisa de ser provada no fogo 
da desesperança, para ser amadurecida no silêncio da 
humildade. Neste sentido, só poderemos compreender a 
esperança, como rezava Flannery O’Connor, «se a puser-
mos em contraste com a desesperança». Com linguagem 
paulina, dir-se-á «esperar contra toda a esperança».

2. Esperar contra toda a esperança
A esperança cristã enraíza-se na história. Sem este 

enraizamento, arriscamo-nos a fugir ilusoriamente da 
realidade, ou somente a navegar nas águas de ingénuo 
otimismo e do «pensamento positivo». 

A memória abre-nos à esperança, que podemos definir 
como um olhar que vai mais além, guardando o passado 
no coração. Tudo isto para que a esperança não seja puro 
idealismo, mas prossecução de uma história já iniciada de 
salvação. A experiência de Israel é a esperança messiâni-
ca, ainda não plenamente realizada. Para nós, cristãos, ela 
tem rosto em Jesus Cristo que veio, virá definitivamente 
e que prometeu estar sempre connosco até ao fim dos 
tempos (cf. Mt 28, 20), a gerar a sua Igreja para oferecer 
a todos a salvação.

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 ....................................................... Encerrado
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 desempregados a 
possibilidade de contribuírem para a edifica-
ção do bem comum.

(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
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro e família
— Jaime Manuel Arantes Carvalho
— José Gonçalves Ribeiro, pais, sogros, cunhados, e 

irmãos
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Manuel Neves Tomé e esposa
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Maria Emília Matos Miranda
— Maria Leonilde, Joaquina Real e marido
— Ondina Tomé de Almeida e família
— Zacarias Martins Afonso 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abilio Fernandes  Catarino, pais e sogros 
— Antónia Dias Vinha 
— António Gomes da Vinha
— Domingos Gomes da Fonte, pais e sogros
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel da Cruz  Pontes e pais
— Maria Brialinda Félix Santil e irmão Joaquim 
— Mário Escrivães Rodrigues e esposa   
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ezequiel Barros, irmãs Izaura e Virgínia e Arménio 

José e esposa
Quinta-feira  12 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Ilda Dadiela Cardoso Lima
— Rui Manuel de Baros Zão e família 
19h00 – igreja matriz de Apúlia

Início do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
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 da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros, sobrinhos e 

cunhada
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Manuel Penteado e Ana Loureiro
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda
— António Gomes de Campos (Confraria das almas)

— António Miranda da Silva
— Emilio Ferreira da Silva
— Maria Alice da Silva Ferreira (Conf. Senhora do Rosário)
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas
22h30 – igreja matriz de Apúlia – Pausa no Lausperene
— Bênção do Santíssimo
Sexta-feira 13 de outubro
08h30 – igreja matriz de Apúlia

Exposição do Santíssimo – Lausperene
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— António Gomes da Silva Torres e irmã Ludoviva
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Virgílio Loureiro, esposa, Maria Alice e filhos
18h00 – igreja matriz de Apúlia

Adoração eucarística
das crianças e adolescentes da catequese

19h00 – igreja matriz de Apúlia – Encerramento do 
Lausperene

— Santíssimo Sacramento (mc Emília Maia)
— Nossa Senhora de Fátima e pelos falecidos da Voz de 

Fátima
— Alberto Fernandes do Monte
— Belarmina Lopes Fernandes do Monte
— Zacarias Pires Lopes Moreira, esposa e Maria Otília 

Alves Martins
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de graças à Senhora de Fátima e Teresa Martins 

Alves Felgueiras
— Alvaro Pereira Catarino e pais
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— S. Miguel
— Manuel Alves Nogueira e familia
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
—  Antónia Dias Vinha
—  Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino 
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Américo Gomes de Baixo
— António Gomes da Vinha 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira e marido
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Faria Cruz 
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
21h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— Ação de graças ao Senhor Bom Jesus
— Laurentino Vidal da Silva e pais
— Joaquim Gomes Soares
— João Miranda de Jesus Ferreira e pais

No final, Procissão de Velas
Sábado 14 de outubro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Sá Penteado (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)

Segunda-feira 09 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
— Carlos Morais da Benta
— Emília Ramos de Sousa, filho Rogério e Jorge Neto
— Elvira de Jesus Ferreira e marido, José Joaquim Fer-

reira Miranda
— Paula Cristina Laranjeira Reis
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e tias
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Calista Ferreira, pais e marido
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Paulo César Gomes da Cruz
— Porfirio Eiras Hipólito, sogro e cunhado 
Terça-feira  10 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
— Maria Rosa de Sá Pereira Portela
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
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António José Pires e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carminda Pires, irmã Laurinda, marido e filho
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurentino Couto dos Santos e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Torres Barbosa e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria José Martins da Rocha da Silva, pais e sogros
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Brilhantina Ferreira da Silva (2)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte
— Francelina da Ponte, filho e Arminda Mendonça Ma-

chado
— José Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e sobrinhas
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
Quarta-feira 11 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
—  Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Bodas de Prata Matrimoniais de Manuel Octávio dos 

Santos Eiras e Maria de Fátima Barroso Vasco Eiras
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Nossa Senhora da Cabeça (mc Amélia Passos)
— Alice do Norte Eiras Hipólito, pais e família
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Fernando Coelho Elvira e Joaquina Cardoso e família

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (filha Helena)
— Brilhantina Ferreira da Silva (3)
— José Gonçalves Neiva e familia
— Louvor ao Santíssimo Sacramento
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Porfírio da Costa Portela, esposa e familia (filha)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Franclim Gaifém de Campos (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Gonçalves da Silva (30.º Dia)
— Arminda Gomes da Ascenção (1.º Aniv.º)
— Joaquim Fontão Pereira (1.º Aniv.º)
— Isidro Faria da Cruz (1.º Aniv.º)
— Manuel Martins Ferreira (1.º Aniv.º)

No final, primeiro encontro do grupo de Jovens
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Rosário
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvaro Catarino Santa Marinha (esposa)
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Gonçalves Pereira (11)
— Fernando Lima Miranda e Fernando Alves Lima (filho 

Paulo)
— Joaquim de Sousa  Bezerra e Familia
— Manuel Ramos dos Santos e familia
— Mário Ferreira Morgado
— Sílvia Maria Carvalho, avós e prima
Domingo           15 de outubro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
— Porfírio Gonçalves Chaves
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentino Ferreira Maciel
— António Pereira de Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido e filho (neto Sérgio)
— Eduardo Maciel dos Santos e familia (Otília Santos)
— Francisco Adriano Mesquita Pereira
— José Alves da Lomba
— Manuel da Lage Maciel (irmão José Maciel)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Santa Teresinha
— Alvarina dos Santos Pereira  
— Alvaro Catarino Santa Marinha e família
— Rosa Maria Catarino Lagoela  e pai 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja matriz de Esposende
— António Luzio Campino
15h00 – igreja paroquial de Gandra
— Sermão e Procissão da Festa de Santa Teresinha
18h00 – igreja matriz de Fão
—  P.e Luís Fernandes de Azevedo (Pároco em 1911)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima


