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33.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Dan 12, 1-3; 
Salmo – Sal 15 (16), 5 e 8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – Hebr 10, 11-14. 18;
Evangelho – Mc 13, 24-32.

Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico, ano 
da Igreja. Depois de termos celebrado o Advento, o Natal, 
a Quaresma e a Páscoa do Senhor, depois de mais de trinta 
domingos do chamado Tempo Comum, encerramos no 
próximo domingo, com a Solenidade de Cristo Rei, o ano 
litúrgico. Dentro de quinze dias, entraremos num novo 
ano, com o primeiro domingo do Advento, preparando o 
Natal. O tempo passa, a vida passa... tudo passa!

Pois bem, é próprio da Liturgia, nos últimos domingos 
do ano litúrgico, fazer-nos pensar sobre o fim de todas 
as coisas; “fim” no sentido de final; mas também fim no 
sentido de finalidade e, portanto, de plenitude. E a nossa 
fé diz-nos que a plenitude, o “fim” de tudo é o Cristo: ele 
é o Alfa e o Omega, o Princípio e o Fim, “através d’Ele e 
para Ele tudo foi criado no céu e na terra” (cf. Cl 1,15ss), 
é Ele quem, no final dos tempos, virá como “Filho do 
homem, nas nuvens com grande poder e glória” (evan-
gelho). Cristo morto e ressuscitado é a consumação e a 
finalidade, a plenitude e o sentido de tudo quanto existe! 
Para Ele tudo corre, como o rio corre para o mar; e, no 
fim, Ele entregará tudo a Deus, seu Pai, no Espírito Santo.

Com a vinda de Cristo, com o Seu aparecimento 
glorioso, toda a criação será transfigurada. É isto que o 
evangelho deste domingo afirma numa linguagem sim-
bólica, impressionante, chamada apocalíptica.

A manifestação gloriosa do Senhor será também o dia 
da nossa ressurreição. É verdade que, logo após a morte, 
na nossa dimensão espiritual, a que chamamos “alma”, 
seremos glorificados na glória de Cristo.

Mas, o nosso corpo, só será glorificado no Dia 
final, no Dia da Ressurreição, quando toda a matéria 
for glorificada! É a este dia final que chamamos Dia da 
Ressurreição: “Muitos dos que dormem no pó da terra, 
despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opró-
brio eterno. Mas os que tiverem sido sábios, brilharão 
como o firmamento; e os que tiverem ensinado a muitos 
os caminhos da justiça, brilharão como as estrelas, por 
toda a eternidade” (1.ª leitura).

Jesus previne-nos: cada geração deve estar atenta ao 
sinais de Deus; cada geração deverá compreender que 
chegou o tempo, o momento de decidir-se por Cristo ou 
contra Cristo, pela vida ou contra a vida! Vigiai! Estai 
preparados! Cristo “sentou-se para sempre á direita de 
Deus” (2.ª leitura); Ele ofereceu-se por nós. Não rece-
bamos em vão a Sua graça, o convite que Ele nos faz!

Finalmente, a vinda do Senhor será a glorificação 
de toda a Igreja, Comunidade dos eleitos de Cristo: O 
Filho do Homem “enviará os anjos aos quatro cantos da 
terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à 
outra da terra” (evangelho). Então, a Igreja estará plena, 
totalmente completa, totalmente glorificada.
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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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Recolha de Sangue em Apúlia e Rio Tinto
A Associação Humanitária dos Dadores de Esposende, 

em conjunto com o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, vai levar a efeito mais uma recolha de 
sangue em Apúlia, este domingo, dia 15 de novembro, 
das 09h00 às 12h30,  em Rio Tinto, no próximo domingo, 
dia 22 de novembro, das 09h00 às 12h30, na Sede da 
Junta de Freguesia..

Rastreio aos Diabetes
Inserido na comemoração do Dia Mundial da 

Diabetes 2015, a Santa Casa da Misericórdia de Fão 
leva a efeito, este domingo, dia 15 de novembro, no 
Serviço de Fisioterapia do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia de Fão, das 8h30 às 11h00, um Rastreio 
gratuito aos Diabetes.

Para fazer o exame devem comparecer em Jejum.

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. A verba angariada reverterá para as obras 
do novo Centro Pastoral Paroquial da freguesia.

Confraria de Santo António de Gemeses
A Confraria de Santo António apresenta as 

seguintes contas, relativamente ao ano 2015:
Receitas  ..............................................  1.396,08 €
Despesas  .............................................  1.217,44 €
Saldo  .......................................................  78, 64 €

Este saldo foi entregue à Fábrica da Igreja. 
Confraria do Senhor em RioTinto
Estão à cobrança, na Paróquia de Santa Marinha de 

Rio Tinto os anuais da Confraria do Senhor. Tal como 
em anos anteriores a cobrança será porta-a-porta aos 
domingos de manhã, com início no próximo domingo, 
dia 22 de Novembro.

Direitos Paroquiais em pagamento
Temos sido questionados, numa ou outra paróquia, 

se quem já pagou no início do ano os Direitos Paro-
quiais tem que pagar outra vez. A resposta é simples: 
quem já pagou, já pagou. O problema só se coloca 
porque, na maior parte das paróquias, o costume é 
pagar os Direitos Paroquiais pelo S. Miguel (esta era 
e ainda é a tradição), embora o Estatuto de Fundo 
Paroquial diga que esta contribuição deve ser paga de 
Janeiro a Dezembro.

Outra realidade é a questão dos que nunca pagaram 
nem pagam. A esses apenas nos resta apelar para a sua 
consciência. A Paróquia (e os Párocos) não vive do 
pagamento de serviços, mas sim da caridade partilhada 
ao longo do ano e da vida. Não é por pagar ou deixar de 
pagar que a paróquia vai deixar de servir os verdadeiros 
paroquianos, que ao longo da vida e nas mais diversas 
situações precisam de sentir que a a comunidade a que 
pertencem está com eles. Mas pertencem à comunidade 
ou apenas se servem da comunidade como se de um 
super/hiper mercado se tratasse? 

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, sentindo-se 
verdadeira comunidade. Em Portugal, está consig-
nado, a partilha em todas as ocasiões solicitadas, nas 
campanhas e anualmente a partilha de um dia de 
Rendimento da Família.

Sínodo dos Bispos sobre a Família
Prometíamos há 15 dias que continuaríamos a acom-

panhar o Relatório Final do Sínodo dos Bispos sobre a 
Família, tendo-nos referido ao problema dos divorciados 
recasados.

Nesse relatório diz-se que “os bispos sinodais propu-
seram um ‘caminho de discernimento’ para os católicos 
divorciados recasados”. O relatório sublinha que faz parte 
da missão dos padres o acompanhamento das pessoas no 
caminho do discernimento “segundo o ensinamento da 
Igreja e as orientações do bispo”.

O ponto número 85 foi aquele que recebeu menos vo-
tos positivos por parte dos participantes, apenas mais um 
do que os necessários para a maioria de dois terços. Desta 
secção consta um apelo para um “exame de consciência” 
das pessoas que se enquadram na situação descrita no que 
toca à forma como se relacionaram com os seus filhos e 
como viveram a crise conjugal. O relatório pede ainda 
especial atenção ao facto de ter havido ou não tentativas 
de reconciliação e quais os efeitos da nova relação marital 
sobre a restante família e comunidade católica próxima.

Revelando consciência sobre a grande diversidade 
de situações, o relatório aponta o discernimento pastoral 
como forma de acompanhar os casos, sabendo de ante-
mão que as consequências dos actos realizados não são 
necessariamente as mesmas em todos os casos. O texto 
cita as indicações de São João Paulo II na Familiaris 
Consortio: “Saibam os pastores que, por amor à verdade, 
estão obrigados a discernir bem as situações. Há, na 
realidade, diferença entre aqueles que sinceramente se 
esforçaram por salvar o primeiro matrimónio e foram 
injustamente abandonados e aqueles que por sua grave 
culpa destruíram um matrimónio canonicamente válido. 
(…) Há ainda aqueles que contraíram uma segunda 
união em vista da educação dos filhos, e, às vezes, estão 
subjectivamente certos em consciência de que o prece-
dente matrimónio irreparavelmente destruído nunca 
tinha sido válido”.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário, para todas as pa-
róquias:
Terça ................................................ 17h00 – 18h00
Quinta................................................19h30 – 20h00
Sábado ..............................................15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Cartório Paroquial de Apúlia Salão Paroquial
Quarta................................................ 18h00 – 19h00

Cartório Paroquial de Fão Salão Paroquial
Quarta................................................ 17h00 – 18h00



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 16 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria do Alívio Loureiro, marido e pais
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Manuel da Costa Santos, Amadeu dos Santos e Maria 

Azevedo Arantes
— António Gonçalves Novo, Manuel José Dias, esposa 

e genro
— Daniel Gomes de Faria e esposa
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Deolinda Fernandes Vilas Boas,Marido e Filho
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Carminda Moreira da Silva
— Jorge Fontão Pereira
— Carminda Martins Ferreira e Marido
Terça-feira 17 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Adélio Rodrigues Pereira
— Lucília Ferreira Agante e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Almas do Purgatório
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Ana Gomes de Azevedo, marido e filho Manuel (neta 

Maria do Carmo)
— Manuel Silva Lopes e esposa
— Manuel Gomes Pimenta e pais
— Horácio Azevedo Maciel (irmão António)
— Manuel Ferreira Morgado, esposa e filha Evangelina  
— Manuel Fernandes Pereira (Aniv.) e primas (sobrinha 

Maria)
— Padre Manuel Torre
— Manuel Barroselas Maciel
— José Gonçalves Neiva
— Adelino Miranda dos Santos e esposa
— António Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— João Valentim Barroso Lopes e irmã
— Manuel José Alves
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos (marido)
— Hilário Fernandes Carreira e pais 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— Manuel Manilha Gomes
— Joaquim Maia Vieira, Gabriel Moreira da Silva e 

Elvira Gonçalves Pimenta
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Adelino da Silva e Laura Gomes Barbosa, filhos, 

genro e neta
— Deolinda de Oliveira, Brezelina e seus pais
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e Rita de 

Jesus Loureiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— David da Silva Sampaio (30.º Dia) 
— Manuel da Silva Penteado (30.º Dia)
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Beatriz Gonçalves da Silva, marido e nora
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa

— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
Quarta-feira 18 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Álvaro de Barros Ferreira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Pinheiro Rodorigues
— Manuel Morgado Esteves (30º dia)
— José Tomás Faria Azevedo
— Amadeu Domingos da venda e esposa
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes Cruz
— Álvaro Reis Monte e família
— Ana Gonçalves Cabo e faniliares
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Alves da Costa, esposa e filhos
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— Teresa Martins Ferreira e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Álvaro Pereira Catarino (pessoa amiga)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Alice Ferreira Monteiro e irmão
— Maria Emília Moreira Morais
— Maria da Conceição da Costa Pedrosa, marido e filhas
— Ação de graças a S. António
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Joaquim Lima
— Manuel Laurentino Losa Faria
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Alcindo Carreirinha de Carvalho e sogros
— José Martins Afonso Junior e família
— Carlos Dias Hipólito, esposa e genrro
— Rosa Gonçalves da Costa
— Arlete Lopes da Costa
— António Inês Ferreira da Nova
— João Dias Lopes e Lauro Barros
— José Fernandes Eiras e Marria Domingues do Norte
— Maria do Rosário Solinho Soares
Quinta-feira  19 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e genro Manuel
— Maria Alice Carvalho de Faria 
— Maria Celeste Gomes do Vale e marido 
— Albino Maciel de Faria, pais e irmãos (irmão Manuel)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Laurinda Martins de Sá e pais
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— Maria da Graça Gomes da Silva
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Faria e Silva Cachada, Hilário Ribeiro Gui-

marães e  esposa, Eduardo da Silva Cachada, esposa 
e filho

— Malcemino de Matos
— Serafim Gomes Pereira e Florinda Carvalho Loureiro
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— Daniel Francisco Barros, esposa, filho e nora
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associados do Coração de Jesus
— Carlos Cruz Rafael Costa e família
— José Carlos Costa, Emília e Maria do Nascimento
— Manuel Couto Baltazar, pais, sogros e família
— Manuel Fereira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e neto
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Manuel Penteado Viana Loureira
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Carolina Augusta Nogueira
— António Inácio da Costa
Sexta-feira  20 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria)
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Deolinda Alves Pereira
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas Casa Marques 
— Antonio Joaquim Durães, esposa e genro
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Isabel Maria Pereira Peixoto e avós
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Porfirio Alves Ribeiro pais, sogros e familiares
— Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo e Maria Fernanda 

Tomé de Almeida e marido
— Maria de Fátima Neves Garcia Lema
— Guilhermina Tomé Gonçalves Serra
— Adelina Marques
— Delfina Fernandes Ribeiro
— António Inês Ferreira da Nova
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, cunhados e irmãos
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga
— S. Sebastião (m.c. Angelina Ferreira) 
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
Sábado 21 de novembro
da XXXIII Semana do Tempo Comum
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Gonçalves da Silva 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— Maria da Silva Duarte e família
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário 
— Maria da Silva Duarte e Laurinda da Silva Duarte e 

marido  

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Gonçalves Vendeiro
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— Manuel Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
— Ana Gonçalves Cabo
— Manuel Fernando Sá Lima
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— António Gonçalves Torres Silva
— Ludovina Vale Carreira, marido e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria da Silva Duarte e família
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Adelina Marques (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pai, sogra e cunhado
— Isabel Maria Peixoto
— Rosa Patrocínio Alves de Matos e aos pastorinhos
— José Coutinho Torres
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Manuel Ramos dos Santos (irmão José)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Firmino Fernandes Dias (30.º Dia) 
— Maria da Silva Duarte e família 
— Manuel Moreira de Sá
Domingo  22 de novembro
XXXIV Domingo do Tempo Comum

Solenidade de Cristo Rei
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel e P.e Paulino do Vale Novais
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Jubileu das Almas
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Almas (confraria)
— António Dias Fernmandes Herdeiro, pais e sogros
— Angelino Fernandes Grilo e família
— Maria Gonçalves Vendeiro
— João Diogo Valente Costa e avós
— Ramiro Venda Torres e pais
— Aurora Gomes Fernandes e marido
— Firmino Alves Pontes, esposa e filha
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Maria Gonçalves Neves e Manuel Gonçalves Herdeiro
— Joaquim Faria Mariz, pais e sogros
— José Santos Silva , pais e sogros
— Ludovina Martins Carreirinha
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes Santos
— José Pereira Lima e família (filha Teresa)
— Maria do Vale Morgado e família
— Mãe e sogro de António José Silva
— Pais, irmãos e familiares de Ana Rodrigues
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos 
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Caramalho Gonçalves
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo


