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27.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Gen 2, 18-24; 
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-6;
2.ª Leit. – Hebr 2, 9-11;
Evang. – Mc 10, 2-16 ou Mc 10, 2-12.

As leituras do 27.º Domingo do Tempo Comum 
apresentam, como tema principal, o projecto ideal 
de Deus para o homem e para a mulher: formar uma 
comunidade de amor, estável e indissolúvel, que os 
ajude mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. 
Esse amor, feito doação e entrega, será para o mundo 
um reflexo do amor de Deus.

A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem 
e a mulher para se completarem, para se ajudarem, para 
se amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher 
formarão “uma só carne”. Ser “uma só carne” implica 
viverem em comunhão total um com o outro, dando-
-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro, 
unidos por um amor que é mais forte do que qualquer 
outro vínculo.

A segunda leitura lembra-nos a “qualidade” do 
amor de Deus pelos homens… Deus amou de tal forma 
os homens que enviou ao mundo o seu Filho único “em 
proveito de todos”. Jesus, o Filho, solidarizou-Se com 
os homens, partilhou a debilidade dos homens e, cum-
prindo o projecto do Pai, aceitou morrer na cruz para 
dizer aos homens que a vida verdadeira está no amor 
que se dá até às últimas consequências. Ligando o texto 
da Carta aos Hebreus com o tema principal da liturgia 
deste domingo, podemos dizer que o casal cristão deve 
testemunhar, com a sua doação sem limites e com a 
sua entrega total, o amor de Deus pela humanidade.

No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei ju-
daica do divórcio, reafirma o projecto ideal de Deus 
para o homem e para a mulher: eles foram chamados 
a formar uma comunidade estável e indissolúvel de 
amor, de partilha e de doação. A separação não está 
prevista no projecto ideal de Deus, pois Deus não 
considera um amor que não seja total e duradouro. Só o 
amor eterno, expresso num compromisso indissolúvel, 
respeita o projecto primordial de Deus para o homem 
e para a mulher.

Este domingo começa o Sínodo dos Bispos sobre a 
família: “A vocação e a missão da família na Igreja e 
no mundo contemporâneo”. É mais uma bela ocasião 
para pedir ao Espírito Santo que ilumine a mente e o 
coração dos participantes para que, juntamente com o 
Papa, sejam capazes de encontrar caminhos adequa-
dos para propor a vocação e a missão da família, no 
contexto actual, segundo a criatividade evangélica: 
“o anúncio do Evangelho da família constitui uma 
urgência para a nova evangelização”.

Intensifiquemos, ao longo desta semana, a nossa 
oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine os 
“Padres Sinodais” nas suas reflexões.
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
emails:  ddfdelfim@gmail.com
 ruijneiva@gmail.com
 asilima45@gmail.com
 paroquiadeapulia@gmail.com
 paroquiaderiotinto@gmail.com
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Novo Ano Pastoral
Atenção aos horários...

Numa  abertura ao que vamos ouvindo e sentin-
do, com algum esforço vamos mudar o horário da 
Missa de Domingo em Apúlia, antecipando meia 
hora. Ainda não é definitivo. Vamos caminhando 
e vamos vendo.

Cartórios Paroquiais...
Embora ainda estejamos a organizar os espaços 

para atendimento no serviço de Cartório Paroquial, 
para já teremos a funcionar o Cartório Paroquial 
de Esposende para todas as paróquias (com as suas 
limitações), o Cartório Paroquial de Esposende, com 
o seguinte horário:
Terça ................................................ 18h00 – 18h30
Quinta................................................18h30 – 19h00 
Sábado ..............................................15h00 – 16h00

Em Fão teremos este serviço (esta semana)
Quarta................................................18h30 – 19h00 

 Em Fonte Boa teremos o mesmo serviço (esta se-
mana) na Sexta .................................19h30 – 20h00 

Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo 
telemóvel (ver contactos).

O Cartório Paroquial de Apúlia está a ser re-
organizado para podermos aí receber quem nos 
procura. Logo que possível, marcaremos o horário 
para Apúlia.

Reunião da Pastoral Familiar
No próximo sábado, dia 10, às 21h00, haverá 

um encontro no Salão Paroquial de Apúlia com 
todos os casais que fazem parte da Pastoral Fami-
liar de Apúlia aberto a outros casais que queiram  
integrar o grupo.

Anuais da Confraria das Almas de Gemeses
Estão à cobrança, na Paróquia de S. Miguel 

de Gemeses, os Anuais da Confraria das Almas.

Anuais do Coração de Jesus em Esposende
Estão à cobrança, na Paróquia de S.ta M.ª dos 

Anjos, os Anuais do Sagrado Coração de Jesus.

Marcação de Casamentos...
A partir do dia 1 de outubro começamos a marcar 

Celebrações Matrimoniais para o próximo ano. Para 
facilitar a organização da agenda, e porque estamos 
a começar, devem marcar apenas com o Moderador 
da Unidade Pastoral, o P. Delfim (ver contacto). Os 
que já estavam marcados em alguma paróquia serão 
comunicados pelo Pároco anterior.

Intenções do Papa para outubro
UNIVERSAL – Tráfico de pessoas. Para que seja 
erradicado o tráfico de pessoas, a forma moderna 
de escravidão.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Missão na Ásia. Para 
que, com espírito missionário, as comunidades cris-
tãs do continente asiático anunciem o Evangelho a 
todos aqueles que ainda não o conhecem.

Um novo ano pastoral. O fio condutor permane-
ce: redescobrir a nossa identidade cristã (Plano Pas-
toral 2012+2017). O caminho a percorrer nesta nova 
etapa desenvolve-se na capacidade criativa e alegre 
de anunciar (ao mundo) a presença de Jesus Cristo 
ressuscitado: fruto esperado – um testemunho alegre 
da presença de Jesus Cristo Ressuscitado no mundo.

A frase bíblica que este ano nos acompanha 
— «Como Eu fiz, fazei vós também» — surge, no 
evangelho de João, no contexto da Última Ceia. Mas, 
aqui, de forma diferente dos outros evangelistas, João 
apresenta-nos um gesto: lavar os pés. Um gesto rea-
lizado pelo Mestre. Por isso, um gesto que mostra a 
(nova) prática que tem de modelar a vida do discípulo.

«Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor 
envolve-Se e envolve os seus, pondo-Se de joelhos 
diante dos outros para os lavar; mas, logo a seguir, diz 
aos discípulos: ‘Sereis felizes se o puserdes em práti-
ca’ (João 13, 17). Com obras e gestos, a comunidade 
missionária entra na vida diária dos outros, encurta 
as distâncias, abaixa-se – se for necessário – até à 
humilhação e assume a vida humana, tocando a carne 
sofredora de Cristo no povo» (EG 24).

A fé anunciada não pode ser outra senão aquela que 
brota de Jesus Cristo e do seu modo de viver, ou seja, 
uma fé que evangeliza.

Para começarmos a viver este Ano Pastoral, te-
remos o “Curso de Missionologia”, promovido pela 
Arquidiocese no nosso arciprestado, onde é celebrado 
o Outubro Missionário também a nível arquidiocesano.

Início – 21/10 (quarta-feira) 
Fim – dia 16/12 (quarta-feira)
Funcionamento – quartas-feiras – 21h00 – 22h30
Local – Centro Paroquial de Esposende
Inscrições – On line
              – com os Párocos, até 11 de outubro
Qualquer um se pode inscrever. Mas fica aqui um 

convite especial a todos quantos desempenham já uma 
missão (serviço) na comunidade – catequistas, MEC’s, 
Zeladoras, Confrarias, Jovens... –  onde dever sentir-se 
também missionário.

Saibamos aproveitar esta graça no início do nosso 
ANO MISSIONÁRIO.



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Segunda-feira 05 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes de 

Miranda
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Rosália Didier, pais e prima Antónia
— JCarlos Morais da Benta
19h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Jorge Fontão Pereira
— Carminda Moreira da Silva
— Carlos Dias da Cruz , Esposa e Pais
— Manuel Alves Sá Lopes
Terça-feira 06 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Manuel Miranda Figueiredo, Maria de Fátima Figuei-

redo e Ângelo Augusto de Abreu
— Acção de Graças à Nossa Senhora da Viagem
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Miguel Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz e família
— Gracinda Antónia Barbosa e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Fortunato Boaventura, esposa e família
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alice Afonso e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria José Martins da Rocha da Silva, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
― Manuel Gomes da Cruz e esposa
― Laurentina Gonçalves dos Santos e família
― Abílio António da Cruz e esposa
― Arminda Mendonça Machado e António da Ponte e 

Silva
― José da Silva Cardoso
― José Gomes da Costa, pais, irmão, cunhados e sobri-

nhas, Elisabete e Teresa
― Laura Rosa Ferreira , marido, filha e pais
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Nunes Novo Júnior (neta Liliana)
Quarta-feira 07 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
—Maria Alice Simões e pais
19h00 – igreja matriz de Fão
— Rosa Graça da Silva
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e Padre Júlio
— José da Fonte Gaifém
—  Almas do Purgatório (Confraria) 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— SS.mo Sacramento (m.c. Alice Monte)
— S. Felix  (m.c. Conceição Ferreira)
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Filipe Monte Santos e família
— Virginia Fernandees Santos Hipólito e família
— Maria do Rosário Solinho Soares
— Rosa Gonçalves da Costa
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro, sogros, pais e genrro
— Alice do Norte Eiras Hipólito

— Maria Pires dos Santos, marido e filhos
— Manuel Machado Gonçalves Seara e família
— Maria Marcos Fradique
— Laurentina Lopes de Amorim, sogros e cunhado An-

tónio
— Abilio da Silva Bravo
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Carolina Barros Gonçalves Real
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora do Rosário
— Amélia Gomes Salgado e Salvador Gomes da Vinha
— Francelina Gomes da Cunha
— António Fernandes Santil, esposa e genro
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Batista de Sousa e marido
— António do Vale Morgado, pais, sogros e restante 

família (esposa)
— Joaquim de Sousa Bezerra, mãe e cunhada
Quinta-feira  08 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires, esposa e família
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— David Francisco Ramos, esposa e família
— Justina Marques e família
— Laurentino Couto dos Santos e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Fereira Clemente
— Manuel Pires Afonso e família
— Manuel Torres Barbosa e família
— Maria Antónia Pires
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— João Gonçalves Veloso, esposa e filho João
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Albino Novais da Venda
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Henrique Alves de Lage (Aniv.) (filho Manuel)
— Irmãos da Confraria das Almas 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Virgínia Ferreira Barros, Delfim Costa, pais e cunhado 

Ezequiel
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Malcemino de Matos
Sexta-feira  09 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ondina Costa, pais e sogros
— Adelino Moreira Marques Casais
— Eduardo José de Almeida
— Ondina Tomé de Almeida, Daniel e família
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, Genrro 

Fernando e Maria da Guia
— António Agra e família e António Domingues da 

Venda e família
— Maria da Guia Queiroga Ferreira Oliveira
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, so-

gros e cunhado
— Delfim Barros Gonçalves Real
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Alves Pereira 
— Maria Santil  Gonçalves Pereira e marido 
— Maria Maurício Pereira e filho 
— António Reis Petejo Moreira 
— Almas do Purgatório (Confraria das  Almas)  
— Maria Eugénia Gomes da Vinha 
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— José Tomás Faria de Azevedo 

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

19h00 – igreja matriz de Fão
—  Intenção livre (é pelas intenções dos presentes)
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Alves Batista
— Sofia Faria Oliveira (pais e irmã)
— Rosa Ferreira Martins, marido e família (neta Alexan-

dra)

Sábado 10 de outubro
da XXVII Semana do Tempo Comum
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Emília Gonçalves da Silva (30.º Dia)
— Juca Araújo Vieira (1.º Aniv.º)
— Alfredo Marques da Silva (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira;
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais;
— Paroquianos
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim José Silva Garrido , esposa e sogra
— Maria da Conceição da Costa Gonçalves e família
— Teresa Gonçalves Pimenta
— Brealinda Alves Miranda e irmão
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos da Silva 

Hipólito
— Maria Gonçalves Vendeiro 
— José Joaquim Gomes Dourado 
— Maria Adelaide Pontes Fernandes e marido 
— António Gonçalves Viana e filho 
— Maria Auxilia Pontes de Carvalho e irmão 
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— António Gonçalves Torres da Silva 
— Flórida Alves Ermida, marido e filho 
— Avelino da Costa Inês 
— Joaquim da Silva Bezerra (Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Aurora Ferreira Guedes  (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António Inês Ferreira de Nova (30.º Dia)
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Esposa, pais, sogra e irmãos de Manuel do Vale Mor-

gado
— Manuel Ramos dos Santos
— César Filipe Ribeiro e avós
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pai, sogra e cunhado
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira (esposa)
— Isabel Maria Peixoto, avós e tios e S. José
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Ribeiro Couto

Domingo  11 de outubro
XXVIII Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Virgínia Alves dos Santos e família
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos (marido)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Horácio Azevedo Maciel (irmão António)
— Rosa Freire Lopes (32)
— Maria de Jesus Dias Gomes
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (irmão Dinis)
09h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – Capela da Senhora da Graça  de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria  de Nossa Senhora do Rosário
— Almas do Purgatório (Confrª  Almas)
— Cidália Gonçalves da Costa 
— Evaristo Gonçalves Vasco 
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— João Diogo Valente da Costa e avós
— Joaquim da Apresentação Mariz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves 
— José Joaquim da Cruz Vendeiro 
— Ludovina Martins Carreirinha
— Manuel Alves Pereira e esposa e filho António  
— Manuel Catarino Inês e pai 
— Manuel da Cruz Pontes e Pais 
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino 
— Maria dos Anjos Gonçalves Félix e Joaquim Fernan-

des Santil 
— Maria Eugénia Gomes da Vinha 
— Maria Gonçalves Vendeiro 
— Palmira Morais Pereira Catarino 
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h30 – igreja matriz de Fão
— Albina Barros Peixoto e família
— Albino Pedrosa Campos
— Maria dos Anjos Marques Morgado e Joaquim Do-

mingues da Venda
— Ação de Graças ao Santíssimo Sacramento 
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes Santos
— Manuel Martins do Monte e esposa (filha Augusta)
— Alcino Machado de Sá e filho
12h00 – igreja matriz de Esposende
— António Sérgio Rodrigues de Azevedo e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Emídia Moreira de Morais
— Almas do Purgatório  (Confraria Almas)    
— António Gomes Viana
— Adelina Cardoso Barra, António Ramos Oliveira e 

Rosália Lopes Cardoso
— Secundino Martins do Monte
— Aniv. João Ascânio Pereira da Silva Mota
19h00 – igreja matriz de Esposende
— José Guerra Laranjeira (1.º Aniv.º) 
— Mons. Manuel Baptista de Sousa


