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31.º Domingo do Tempo Comum

Solenidade Litúrgica de Todos os Santos
1.ª Leit. – Ap 7, 2-4. 9-14;
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 1-3;
Evangelho – Mt 5, 1-12a.

O evangelho desta solenidade utiliza o verbo no futu-
ro: verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Utiliza 
também o presente: deles é o reino dos céus. Por vezes, 
fomos acusados de ter inventado o “além” como um refú-
gio ilusório. O futuro dos crentes já começou (2.ª leitura): 
o Deus vivo não é um hipotético refúgio num futuro ainda 
incerto. O seu verbo “plantou” o seu tabernáculo entre nós 
e esta presença dá à vida uma grande segurança. Somente 
Deus, de quem nos vem a salvação, nos faz ir até ao fim 
dos nossos sonhos. Esta é a solenidade deste dia. Mais 
do que a evocação de uma lista inumerável de homens e 
mulheres (1.ª leitura), celebramos a santidade, à medida 
da nossa condição humana, conseguida graças a Jesus.

Tudo pertence a Deus: o mundo e todos aqueles que 
o habitam. Assim, somos convidados a pertencer ao 
grupo daqueles que procuraram e procuram o verdadeiro 
rosto de Deus. O mundo pede testemunhos, os santos 
convidam-nos a sê-lo, a levarmos a sério o evangelho 
das bem-aventuranças. Aqueles que nos precederam já 
nos conduziram com eles à montanha do Senhor. A frase 
do salmo “Quem poderá subir à montanha do Senhor?” 
recorda a frase do Apocalipse “Esses que estão vestidos 
de túnicas brancas, quem são e donde vieram?”.

A vida dos crentes está nas mãos de Deus. O amor com 
que nos ama gera e fortalece uma nova relação: já somos 
seus filhos e desde agora o nosso futuro está assegurado 
nas suas mãos: “o veremos tal como Ele é, seremos seme-
lhantes a Ele. Quem são os que verão a Deus “tal como 
Ele é?”, que serão “semelhantes a Deus”? (2.ª leitura). 

Encontramos a resposta no evangelho. Cada frase 
começa com a palavra que significa a plenitude do ser 
humano: felizes, bem-aventurados. Se escutarmos estas 
frases com o coração aberto, é possível que destruamos 
algumas ideias já assimiladas. As pessoas ou os grupos 
aos quais se afirma que o Reino do Ceu é para eles não se 
destacam pelas virtudes heroicas, pela renúncia voluntária 
aos valores do mundo, pela vida ascética ou pelo cum-
primento dos mandamentos. Os bem-aventurados vivem 
no nosso mundo: são os que sofrem, são os pobres, os 
perseguidos, os que não têm poder, os puros de coração, 
os promotores da paz. São eles que serão consolados, sa-
ciados, que possuirão a terra, que alcançarão misericórdia, 
que verão a Deus tal como Ele é, que serão semelhantes 
a Ele (santos).

Celebramos e veneramos os santos não pela sua “su-
posta” extrema perfeição, mas pela sua intensa busca 
dos sinais de Deus na sua vida. A solenidade deste dia 
reúne, numa mesma ação de graças, todos os discípulos 
de Jesus, ilustres ou anónimos, que já estão no Reino do 
Céu, porque seguiram o caminho das bem-aventuranças: 
humildade, pureza de coração, misericórdia, paz… 
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.comC
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Curso de Missionologia

Festas de Apúlia com contas aprovadas
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de 

Apúlia analisou e aprovou, esta semana, as contas das 
festas realizadas este verão – Festa de S. Bento, Festa 
da Senhora do Amparo e Festa da Senhora da Guia – , 
de que apresentamos os valores finais:

Festa de S. Bento
Receita............................................... 12.050,00 €
Despesa.............................................. 11.933,85 €
Saldo ...................................................... 116,15 €

Festa da Senhora do Amparo
Receita............................................... 43.137,76 €
Despesa.............................................. 43.137,76 €
Saldo ................................................. 00.000,00 €

Festa da Senhora da Guia
Receita............................................... 82.765,18 €
Despesa.............................................. 72.745,27 €
Saldo ................................................. 10.019,91 €

Na mesma reunião a Fábrica da Igreja Paroquial de 
S. Miguel de Apúlia deu o seu parecer favorável para 
a aprovação das comissões de festas de S. Bento e da 
Senhora do Amparo para 2016. No que se refere à Se-
nhora da Guia, ainda estamos a procurar “convencer” 
alguns para fazerem parte da Comissão.

Convívio de S. Martinho em Vila Chã
No próximo dia 07 de Novembro pelas 19h00 decor-

rerá o Convívio de S. Martinho no Centro Paroquial e 
Social de Vila Chã. Haverá bifanas, pataniscas, caldo 
verde... e claro está as tradicionais castanhas! Um 
momento de encontro, animação e partilha! Decorrerá 
também o sorteio das rifas. Contamos com a presença 
e colaboração de todos! 

Magusto da Catequese em Rio Tinto
No dia 15 de Novembro (domingo) a catequese com 

o apoio do CEP irá realizar um convívio para celebrar o 
São Martinho. O tradicional magusto com castanhas e 
vinho será oferecido a todos quantos queiram participar. 
Haverá outros produtos que serão vendidos e leiloados... 

O dinheiro reverterá para as obras do novo Centro 
Pastoral Paroquial da freguesia.

Inscrições para o CPM
Encontram-se abertas as inscrições para o próximo 

CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio).
Embora não seja obrigatória a frequência do CPM, 

o Código de Direito Canónico estabelece que se faça «a  
reparação pessoal para a celebração do matrimónio, 
pela qual os esposos se disponham para a santidade e 
os deveres do seu novo estado» (CIC can. 1063, 2, CCEO 
can. 783, § 1).

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário, para todas as pa-
róquias:
Terça................................................ 18h00 – 19h00
Quinta................................................18h00 – 19h00 
Sábado ..............................................15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).
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Sínodo dos Bispos sobre a Família
Encontra-se em processo de análise a versão final 

do relatório do Sínodo, que será entregue ao Papa.
O acesso dos divorciados recasados à Comunhão, 

a preparação para o matrimónio e a necessidade de 
alterações de linguagem dominaram as conferências 
de imprensa da última semana do Sínodo, bem como 
os 13 relatórios apresentados.

No que diz respeito aos divorciados recasados, 
as opiniões dividem-se. São várias as referências 
que insistem na manutenção da “actual disciplina”, 
admitindo que os católicos devem “abster-se” da Co-
munhão. No entanto, muitos frisam a necessidade de 
um acompanhamento dos casais que vivem em situ-
ações irregulares. Já a importância de se aprofundar 
a preparação matrimonial é matéria unânime entre 
os grupos de trabalho.

Tendo em conta a disparidade de opiniões no que 
respeita ao acesso aos sacramentos por parte dos 
divorciados recasados, a sugestão que reúne mais 
consenso passa pela criação de uma “comissão” que 
avalie com “maior precisão teológica” esta questão. 

Continuaremos a acompanhar este problema que 
é de toda a Igreja.

Direitos Paroquiais em pagamento
Conforme já foi anunciado, e 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. Em Portugal, 
está consignado, a partilha em todas as ocasiões so-
licitadas, 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 Comu-
nidades 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 pelo 
Conselho para os Assuntos Económicos da Paróquia 
(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.



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 2 de novembro
da XXXI Semana do Tempo Comum
Solenidade dos Fiéis Defuntos
10h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenções do Santo Padre
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Joaquim da Silva Machado e Maria Rodrigues Alves
18h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Fiéis Defuntos
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
18h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Fiéis Defuntos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Fiéis Defuntos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
19h30 – igreja matriz de Apúlia
— Fiéis Defuntos
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h30 – igreja matriz de Fão
— Fiéis Defuntos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Fiéis Defuntos
Terça-feira 3 de novembro
da XXXI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Manuel António Barros Nunes Novo e António Lima 

Nunes Novo
— Albino Pedrosa Viana e esposa
— Estela Augusta Andrade Azevedo e Aurélio Azevedo
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— Maria Gomes de Araújo e marido
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e netas
— Hortência Fernandes Macieira, pais e sogros
— Palmira Rodrigues Azevedo, marido e filho
— António da Ponte e Silva, Arminda Mendonça Ma-

chado e Francelina da Ponte
— Maria dos Anjos Pinto Ribeiro
— Carlos Ramos Costa, sogros e cunhada
— José da Silva Cardoso
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta
— Florinda Maria da Costa e marido (filha Maria) 
— Prior Nogueira e irmãos
— Manuel Barroselas Maciel
— Preciosa Lopes Soares e marido 
— João Miranda de Faria e pais 
— Adelino Azevedo
— Rosa Freire Lopes 
— Joaquim José Alves e família (filha Fátima)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido e família
— Américo Bento Queirós
— Anselmo Boaventura, esposa e família
— António Gonçalves Penteado e irmãos
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— José Carlos Costa, Emília e Maria do Nascimento
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família

— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Dias Couto
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Manuel Machado Seara e Família
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— Salvador Gomes Alves,Esposa e Filho
— Jorge Fontão Pereira
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e Avós
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Alberto da Silva Martins e Sogro
— Maria Dias Afonso e Marido
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Manuel Martins Leite, Pais e Sogros
— Orlando Hipólito e Filho António Carlos
Quarta-feira 4 de novembro
da XXXI Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— José Pimenta Martins do Pilar e família
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Eugénia Gomes Vinha e marido
— Maria Gonçalves Reis e Zacarias Fernandes Monte
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Hermínia Alves Felgueiras, marido e filhos
— José Alves Peixoto, esposa e filha (filha Maria)
— Álvaro Pereira Catarino
— Maria do Vale Morgado e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— Aida Maria Vale Ferreira Lopes
— Domingos Martins Lima, esposa e filha
— José Pires do Monte
— Idalina Alice Gonçalves Agra, marido e pais
— Maria de Azevedo Arantes
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Virgínia Fernandes Santos Hipólito e família
— Maria Leite Pereira da Silva, pais e neto
— Júlia Domingues do Norte e Manuel Antonio dos 

Santos
— António Inês Ferreira da Nova
— Joaquim Gomes Tomé Júnior e esposa
— Alice Filipe Dias, irmão e avós
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais e irmã
— Maria do Rosario Solinho Soares
— Rosa Gonçalves da Costa
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
Quinta-feira  5 de novembro
da XXXI Semana do Tempo Comum
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Irene Domingues da Venda 
— Manuel Carreira Martins e família
— Isaura Ferreira Martins, filho, genro e família
— Glória Margarida Rodrigues e marido
— Henrique Silva, esposa e Manuel Gomes Pimenta
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (irmão Dinis)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Mons. Batista de Sousa
— Armindo Maciel Miranda, Carolina Gonçalves Mar-

tins e Almas do Purgatório (promessa) (Rosa)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— Malcemino de Matos
— Laura Rosa Ferreira, marido, filha e sogros
— Laura Rosa Ferreira, irmãos Izequiel e Virgínia, e 

Arménio José e esposa

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Ramos Dias (30.º Dia)
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz Rafael Costa e família
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Antónia Pires
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Maria Marques da Silva, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Sérgio José Martins Rodrigues
— Eva Gonçalves Ferreira da Silva, marido e filhos
Sexta-feira  6 de novembro
da XXX Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria)
— António Reis Petejo Moreira
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— José Tomás Faria Azevedo
— Manuel Alves Pereira
— Maria Eugénia Gomes da Vinha
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— António do Vale Morgado, pais, sogros e restante 

família (esposa)
— Adélia Alves Sá Pereira e sobrinho Laurentino e 

sobrinho Manuel Ramos
— Em honra do Santíssimo Sacramento, do Sagrado 

Coração de Jesus e Maria e Rosa Ferreira Martins e 
marido (filha Rosa)

19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Ana Moreira Passos, marido, filho e nora
— Adelino Moreira Marques Casais
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Adelina Marques
— Manuel Almeida do Vale, pais, sogros e cunhado 

Manuel Miranda
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Francisco Hipólito da Silva Gomes, pais e sogro
— António Inês Ferreira da Nova
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Justino Martins Palmeira e esposa
— S. Felix (m.c. Conceição Ferreira)
— Adelino Torres Silva, pais,sogra, irmão e cunhada
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
Sábado 7 de novembro
da XXXI Semana do Tempo Comum
16h00 – Paróquia de Vila Chã
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva 
16h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira;
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais;

16h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Confraria do Santíssimo 
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário 
— Irmãos da Confraria das Almas 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves Cabo (30º dia)
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— Manuel Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel Fernando Sá Lima
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Irene Domingos da Venda
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Miranda do Vale (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Félix Morgado Santa Marinha e família (esposa)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pai, sogra e cunhado
— Isabel Maria Peixoto
— José Coutinho Torres
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Vareiro Marques (30.º Dia) 
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo  8 de novembro
XXXII Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— David da Silva Sampaio
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Promessa à Senhora da Saúde pelos Doentes da Pa-

róquia
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Almas
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria Senhora do Rosário
— Arménio Mariz Faria, Manuel Campos Neves e Ca-

rolina Azevedo Vasquinho
— Domingos Fernandes da Costa e João Diogo Valente 

Costa
— Gabriel Dias Herdeiro 
— Ludovina Martins Carreirinha
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ramiro Venda Torres e pais
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Lemos Catarino e esposa (filha Madalena)
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes Santos
— Manuel Martins do Monte e esposa (filha Augusta)
— José Alves Batista
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos 
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Jubileu das Almas (c/ Ofício)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira


