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34.º Domingo do Tempo Comum

Solenidade de Cristo Rei
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.

No 34.º Domingo do Tempo Comum, celebramos a 
Solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo 
– o  coroar do Ano Litúrgico –, que manifesta que o 
Reino de Deus já está presente em nós, exigindo uma 
total abertura à verdade, à justiça e à liberdade plenas 
que o Filho de Deus nos vem trazer. Para vivermos 
a missão neste dinamismo alegre, abramo-nos à Sua 
bênção para deixarmos que seja sempre Jesus Cristo 
a reinar no nosso coração.

A Palavra de Deus que nos é proposta neste último 
domingo do ano litúrgico convida-nos a tomar cons-
ciência da realeza de Jesus; deixa claro, no entanto, 
que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos 
reis deste mundo: é uma realeza que se concretiza de 
acordo com uma lógica própria, a lógica de Deus. O 
Evangelho, especialmente, explica qual é a lógica da 
realeza de Jesus.

A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir 
no mundo, a fim de eliminar a crueza, a ambição, a 
violência, a opressão que marcam a história dos reinos 
humanos. Através de um “filho de homem” que vai apa-
recer “sobre as nuvens”, Deus vai devolver à história a 
sua dimensão de “humanidade”, possibilitando que os 
homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade. 
Os cristãos verão nesse “filho de homem” vitorioso um 
anúncio da realeza de Jesus.

Na segunda leitura, o autor do Livro do Apocalipse 
apresenta Jesus como o Senhor do Tempo e da Histó-
ria, o princípio e o fim de todas as coisas, o “príncipe 
dos reis da terra”, Aquele que há-de vir “por entre as 
nuvens” cheio de poder, de glória e de majestade para 
instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de 
paz. É, precisamente, a interpretação cristã dessa figura 
de “filho de homem” de que falava a primeira leitura.

O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramá-
tico, Jesus a assumir a sua condição de rei diante de 
Pontius Pilatus. A cena revela que a realeza reivindi-
cada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, 
de poder, de autoridade, de violência, como acontece 
com os reis da terra. A missão “real” de Jesus é dar 
“testemunho da verdade”; e concretiza-se no amor, no 
serviço, no perdão, na partilha, no dom da vida.

Sendo portadores da Cruz de Jesus Cristo desde o 
nosso Batismo, como nossa imagem de marca, vamos 
procurar iniciar cada dia com o sinal da cruz, feito com 
serenidade e todo o sentido. Para mantermos sempre 
presente, ao longo do dia, a dimensão da nossa realeza 
batismal, podemos também ser portadores de uma 
pequena cruz.
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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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Movimentos de Apostolado
Celebra-se este Domingo, Dia de Cristo Rei, o Dia 

dos Movimentos de Apostolado. Só na Arquidiocese 
de Braga, há mais de 50 Associações, Movimentos e 
Obras. 

D. Francisco Senra Coelho, Presidente da Comissão 
para o Laicado e Família, considera que “os Movimen-
tos têm que viver em comunhão com a Igreja local, 
com a diocese e com as paróquias, numa osmose que 
nós consideramos muito saudável. Não podem ser uma 
Igreja paralela, temos que ter uma comunhão absoluta, 
que constitua uma igreja só”. 

De acordo com o Bispo Auxiliar, os Movimentos 
só podem cumprir plenamente o seu propósito quando 
integrados na dinâmica e vivência das igrejas locais, 
tendo estas a responsabilidade de perceber e respeitar 
a dádiva dos carismas, sem neles interferir.

“Alguns apresentam dinâmicas juvenis, outros 
estão mais virados para a actividade solidária ou 
sócio-caritativa, alguns para a família, outros têm uma 
dimensão mais contemplativa, orante... Há uma riqueza 
muito grande de Movimentos”, elogiou o prelado.

No entanto, e apesar de encarar a diversidade como 
algo muito positivo e enriquecedor, D. Francisco ad-
mitiu que a pluralidade traz grandes desafios.

Considerando os tempos actuais e os dramas que vi-
vemos, podemos dizer que neste momento se colocam 
vários desafios. Um deles passa pela possibilidade de 
uma presença imediata, por ajuda humanitária. Veja-se 
o exemplo da Cáritas, que é um serviço da Igreja, mas 
que iniciou de uma dinâmica de Movimento, tornando-
-se depois um serviço organizado que apoia o bispo na 
sua função de caridade pela comunidade. Em termos de 
construção de uma mentalidade tolerante, respeitadora 
e acolhedora temos a Comissão Justiça e Paz, que faz 
reflexões e produz documentos neste sentido.”

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
O relatório final do Sínodo dos Bispos, a que nos 

temos vindo a referir,  contesta as políticas e os sistemas 
económicos contrários às famílias, em particular as que 
vivem em situações de pobreza e exclusão.

“A hegemonia crescente da lógica do mercado, que 
mortifica os espaços e os tempos de uma verdadeira 
vida familiar, concorre para agravar discriminações, 
pobrezas, exclusões e violência”, alerta o documento 
conclusivo das três semanas de trabalho que reuniram 
mais de 400 pessoas no Vaticano.

Os participantes dirigem-se às autoridades políti-
cas para exigir que estas se empenhem “seriamente” 
na defesa da família, um “bem social primário”, com 
políticas que a “apoiem e encorajem”.

“A acumulação de riqueza nas mãos de poucos e 
o desvio de recursos destinados ao projeto familiar 
agravam a situação de pobreza de famílias em muitas 
regiões do mundo”, adverte o relatório.

O documento apela aos católicos comprometidos 
na política que tenham como prioridade “a defesa da 
vida e da família”, a liberdade de educação e religio-
sa, bem como a “harmonização entre o tempo para o 
trabalho e a família”.

Os bispos alertam para as consequências do inverno 
demográfico, fruto de uma “mentalidade contracetiva e 
abortista” e promovido por “políticas mundiais de ‘saú-
de reprodutiva’, que ameaça os laços entre gerações”.

O texto refere-se aos problemas ligados à solidão, 
à precariedade e às formas de “exclusão social” pro-
vocadas pelo atual sistema económico, em particular 
no que se refere ao desemprego juvenil.

Os efeitos negativos de uma ordem económica 
“injusta”, a nível global, são vistos como um fator 
que potencia “formas de religiosidade expostas a 
extremismos”.

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 23 de novembro
da XXXIV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Agostinho Reis
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Santíssimo Sacramento
— Santa Rita
— Zaida Cardoso da Fonseca e marido
— Carlos Morais da Benta
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Carminda Moreira da silva
— Jorge Fontão Pereira
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Angelina Miranda dos Santos e Maridos
— Avelino Gomes Torres
— Pelas Almas do Pergatório (Joaquim Moreira)
— José Hipólito e familiares
Terça-feira 24 de novembro
da XXXIV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Eduardo Viana, pais  erestante família
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
— Maria do Rosário Nunes Novo e família
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta
— Manuel Gomes Pimenta
— Deolinda Queiroz e marido (filha Lucília)
— Alberto Pereira Mendes e esposa 
— Preciosa Lopes Soares e marido 
— Adelino Maciel Lopes, Alberto Lima Simões e Regina 

Brás Santa Marinha
— António Cristiano L. Ferreira e M.ª Laurentina Fer-

reira Maciel
— António José Lopes dos Santos, esposa e família
— Arminda Mart. Alves Ferreira, pais, irmãos e cunhada
— Helena Ferreira da Silva e marido (filha M.ª Amélia)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— António Manuel da Silva Ferreira
— Carla Sofia Cardoso da Silva
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Virgínia da Cruz Barros
— Manuel Martinho Mariz da Pena, pai e sogros
— Manuel Barroso Faria, Manuel Matos da Cruz e Del-

fina Lopes Ferreira
— Teresa Moreira Gomes, irmão, cunhada e sobrinha
— José da Silva Cardoso
— Delfina Serra da Cruz e tia Laurinda
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Gonçlaves Neiva Júnior
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Carlos Costa, Emília e Maria do Nascimento
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, sogros e família
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Nuno Albino Rossas Lima
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
Quarta-feira 25 de novembro
da XXXIV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)

— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Lúcia Sá Escrivães
— José Tomás Faria Azevedo
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Felgueiras da Costa, pais e irmãos
— António Fernandes Pereira e esposa (Aniv)
— Américo Fernandes Alves e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Emília Moreira Morais
— Irene Cubelo de Faria, marido e filha Rosália
— Carlos Cardoso Salgado e Ana Cardoso Salgado
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Almas M.C. Palmira Eiras
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes e família
— Eduarda Maria Torres de Almeida e pais
— Filipe Catarino Santos Fradique e avós
— Rosa Gonçalves da Costa
— António Inês Ferreira da Nova
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Olivia dos Santos Fernandes Alvim, marido, pais e 

filhos
— Manuel Alves da Quinta Junior esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Gomes Fernandes, filha, pais e sogros
— Maria do Rosário Solinho Soares
Quinta-feira  26 de novembro
da XXXIV Semana do Tempo Comum
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
—  Deolinda Alves do Paço (Aniv.), marido, pais e sogros 

(filha Mª do Carmo)
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel)
— Manuel Augusto Alves da Costa e esposa (filha Alice)
— Teresa dos Santos Alves e tio Manuel José Alves
— Laurinda Alves Lopes e marido Joaquim Martins do 

Vale 
— Joaquim José Silva Garrido, esposa e sogra
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— António Luis da Silva (Aniv.) e esposa
— M.ª Laurentina Ferreira Maciel, Ant.º Cristiano Lopes 

Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
— Maria Celeste Gonçalves da Silva (Aniv.), marido e 

família (neta Luisa) 
— António José Alves, esposa e família
— Manuel Matos Ferreira, pais e irmãos 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais
— Rosa Faria Vasco e filhos
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhada e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Malcemino de Matos
— Adelino Barros Faria e pais
— Manuel Rodrigues da Silva e família
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Bernardo Lima e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino de Sá Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz Rafael Costa e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José de Sá Faria, esposa, filha e neto

— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Olívia Ramos Dias
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria da Costa Dias e Silva e família
— Estela Augusta Andrade Azevedo e Aurélio Azevedo
— Maria José Ferreira de Oliveira e Ernesto Oliveira 

Correia
— Alfredo Barbosa Eiras
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Sexta-feira  27 de novembro
da XXXIV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Santil Gonçalves Pereira
— Maria Maurício Pereira e filho
— Joaquim Martinho vale Gonçalves
— Deolinda Alves Pereira
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Felgueiras da Costa, esposa, família e Almas
— Ana Agostinha Martins Alves e marido
— José Alves Peixoto, esposa e filha
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Isabel Rosa Martins, marido, filhos e nora
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga
— Delfino Machado Ribeiro, Circulina Fernandes Torres 

e irmã Esperança
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Manuel Veloso Carvalho
— Padre Hipólito, pais e irmãs
— Adelina Marques
— Delfina Fernandes Ribeiro
— António Inês Ferreira da Nova
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Leopoldina Boucinha Amorim e marido
— Maria Martins Ferreira e marido
— Almas (Legião Maria)
— Ondina Tomé Almeida e família
— Orlando Moreira Gomes
19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida Fernandes Gaifém
— Reinor de Sá Pereira e filha Elvira
— Miguel Cardoso Moreira
— João Miranda de Jesus Ferreira e Pais
— José Lopes Gaifém
— Rogério de Sousa Morgado
Sábado 28 de novembro

Véspera do I Domingo do Advento
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Gonçalves da Silva 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Amândio Soares Pereira
— Manuel Sousa Caseiro, sogros, cunhados Maria e 

Manuel e sobrinho António
— Ana Gonçalves do Cabo

— Maria Gonçalves Vendeiro
— Manuel Fernando Sá Lima
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
— Arnaldo da Silva Arantes e Maria Fernandes Azevedo
— António Gomçalves Torres Silva
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho António
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Silva Canelas (30.º Dia)
— Ação de graças
— José da Fonte Gaifém
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Firmino Fernandes Dias (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Albino da Costa Lopes
— Rui Pedro Silva Oliveira, avós e restante família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e filha (filha Rosália)
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e a S. José
— Domingos Alves Ferreira Neves e família (esposa)
— Delfino Machado Ribeiro e esposa
— José Coutinho Torres
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Manuel Ramos dos Santos (irmão José)
— Rosa Patrocínio Alves de Matos e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto (1.º Aniv.)
Domingo  29 de novembro

I Domingo do Advento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel e P.e Paulino do Vale Novais
— Almas do Purgatório
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Jubileu das Almas
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— Mário Mendonça Lopes Araújo (aniv.)
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Manuel Cardoso Gomes e Deolinda Gonç. Dourado
— Álvaro Avelino Reis e Rita Fernandes Castro
— Joaquim Nogueira Miranda
— Ludovina Martins Carreirinha
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Adelina Pereira Capela (aniv) e marido
— Manuel Campos Neves, Carolina  Azevedo Vasquinho 

e Arménio Mariz Faria
— Maria Gonçalves Vendeiro
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Morgado Portela
— António Portela e família
— Manuel Martins do Monte e esposa (filha Mª Olinda)
— Manuel Barros Santos Portela (esposa)
— Teresa Martins Ferreira
— Ana Maria Vilão Pereira, marido e genro
— Manuel Alves da Costa e família (filho Manuel)
— Manuel Alves da Lage, esposa e filhos
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Carolina Nunes Novo e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Augusto da Cruz Amaral  (1.º Aniv.º)
— Ricardo Lincoln Pereira Mendes (30.º Dia)


