
9.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 8, 41-43; 
Salmo – Sal 116 (117), 1. 2;
1.ª Leit. – Gal 1, 1-2. 6-10; 
Evangelho – Lc 7, 1-10. 

Retomamos as Leituras dos Domingos Tempo Comum 
da liturgia, que nos mostram o horizonte da graça de Deus: 
Ele não conhece limites. O caminho de acesso ao coração 
de Deus é muito simples: basta a fé. 

As Santas Missões Populares que estamos a re-editar 
(re-viver) recordam-nos isso: “Tempo de graça e fé” – é 
o kairós, o tempo sem fim de Deus!

Na primeira leitura, a prece do rei Salomão começa a 
romper com o exclusivismo que os israelitas pensavam 
ter diante de Deus, mostar-nos isso mesmo. Todo aquele 
que O invoca de coração sincero alcança o seu favor. O 
verdadeiro templo que Deus habita é o coração de cada 
homem e mulher que se decide viver o bem, a paz, a 
vida e o amor.

A segunda leitura é um aviso de São Paulo: devemos 
tomar cuidado com os “evangelhos” que ouvimos pelo 
mundo fora. Há muitas pessoas que tentam manipular 
a mensagem de Cristo. Tentam justificar as suas ações 
duvidosas, que muitas vezes só têm em vista a satisfa-
ção pessoal. Não se pode mudar o Evangelho! É preciso 
colocar-se na postura de servo e discípulo, que escuta e 
contempla. Ouvindo a verdadeira voz do Senhor, coloca 
em prática o que Ele ensina.

O evangelho apresenta uma das mais belas profissões 
de fé: a do oficial romano. Ele, um estrangeiro e pagão, 
não se deixa vencer pelo próprio preconceito (de povo 
dominador) nem pelo preconceito dos judeus (que não 
viam com bons olhos a dominação dos romanos). Faz 
o bem a esse povo e coloca-se ao seu serviço. E são os 
próprios judeus que pedem a cura do seu empregado! O 
oficial sabe reconhecer o seu lugar: é autoridade, mas 
também está sob autoridade. Diante da doença do seu em-
pregado, reconhece a sua impotência e a sua indignidade 
diante daquele que é capaz de salvá-lo: “Senhor, não te 
incomodes, pois não sou digno de que entres em minha 
casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao 
teu encontro. Mas ordena com a tua palavra...”. 

Às vezes pergunto-me se nós, cristãos de hoje, que 
andamos enfarinhados nas coisas de Deus, nas liturgias 
bem aprumadas e em longas orações, assumimos a causa 
de Deus na liturgia quotidiana da nossa vida. Pergunto-me 
se basta a Palavra para a fé, ou ainda procuramos outros 
sinais que podem parecer importantes mas não essenciais. 
Pergunto-me se andamos no único Evangelho que conta, o 
de Jesus Cristo, ou navegamos noutros evangelhos; assim 
nos provoca Paulo na segunda leitura. Pergunto-me se 
habitamos e conhecemos o nome de Deus e lhe oramos 
com plena escuta do nosso ser ou entretemo-nos com 
outros nomes e repetidas orações que apenas passam pelo 
ouvido; assim nos interpela a primeira leitura. 
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Ano Santo da Misericórdia
Simbologia e espiritualidade

Os gestos de abertura do Ano da Misericórdia são 
ricos de significado simbólico e espiritual:

1.º A peregrinação da 
misericórdia rumo à Porta 
Santa apresenta um duplo 
significado: é imagem da pe-
regrinação interior que cada 
pessoa realiza na sua exis-
tência – sair de casa, de si e 
das suas comodidades ou do 
egoísmo, para ir ao encontro 
de Deus e deixar-se abraçar 
pela sua misericórdia; indica 
também a misericórdia como 
meta a alcançar e caminho a 
percorrer mesmo com fadiga 
e sacrifício.

2.º A abertura da Porta 
da Misericórdia, símbolo 
da entrada no coração mi-
sericordioso de Deus aberto 
para nós no lado trespassado 
de Cristo na Cruz. A verdadeira Porta da Misericórdia é 
Cristo. Entrar por ela é “experimentar o amor de Deus 
que consola, perdoa e dá esperança” .

3.º O Evangeliário, símbolo de Cristo, Palavra da 
misericórdia incarnada que caminha à frente do seu povo. 
A sua Palavra é luz e guia.

4.º A memória do Batismo: é um convite a ir à fonte da 
misericórdia onde foi derramado em nós e selado o amor 
entranhado de Deus que nos torna seus filhos, nos reveste 
da sua graça, nos conhece pelo nome e nos ama sempre 
e para sempre não obstante os nossos limites e pecados.

5.º Memória (implícita) do sacramento do perdão: 
convidando a reconhecer que somos pecadores e a receber 
o perdão como carícia do Pai que sempre espera por nós, 
que não desiste de nós, que não se cansa de nos perdoar e 
nos torna capazes de também perdoar aos outros.

6. º A celebração da Eucaristia, vértice da abertura 
do Ano Jubilar: nela celebramos a presença real de Cristo 
ressuscitado com todo o seu infinito amor misericordioso 
oferecido por nós e oferecido a nós hoje em comunhão 
como alimento para o caminho.

7.º  A visita à Mãe da Misericórdia para aprender dela 
a abrir o nosso coração e a viver, testemunhar e cantar 
a gratidão do amor misericordioso que faz maravilhas.

8.º  Finalmente, o momento da saída: não basta 
atravessar a porta santa, entrar no lugar sagrado, cumprir 
todos os ritos e deixar-se tocar pela graça divina. É preciso 
prestar atenção à saída lembrando-nos que recebemos 
um dom e uma missão: “sede misericordiosos como o 
vosso Pai celeste”. O amor misericordioso dos cristãos 
deve estar no mesmo cumprimento de onda de Deus Pai, 
levando à prática das obras de misericórdia na vida de 
cada dia ajudando os irmãos em necessidade material, 
social ou espiritual.

D. António Marto
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Encerramento do Mês de Maria

Em todas as paróquias da Unidade Pastoral Espo-
sende Centro/Sul, o Encerradmento do Mês de Maria 
faz-se no horário habitual, devendo estar presentes todas 
as crianças e adolescentes da Catequese.

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Começou já, no Dia de Corpo de Deus, o Peditório 

para a Festa de S. Lourenço 2016. A Comissão, for-
mada à ultima hora, agradece desde já a todos quantos 
colaboraram e/ou vão colaborar para a a nossa festa 
seja possíve.

A Comissão deste ano é “encabeçada” pelos se-
guintes elementos: António Lisboa Pires (Vice-Presi-
dente), Aurélio de Lima Gonçalves (Secretário) e Paulino 
Martins Marques (Tesoureiro). 

São seus Vogais:  Manuel Dias Branco; Fernando 
Bento Queirós; Luís Miguel Costa Dias; Jorge Henri-
que Calheiros Faria; Luís Miguel Neiva Martins; Maria 
Amélia Pires Clemente; Maria Alzira Pires Clemente; 
Edgar Jorge Pires; Paulo Jorge Pereira Parente; Célia 
Cristina Rocha Lemos; Tiago André Pereira Fernandes; 
Vera Lúcia Clemente Branco; Maria de Fátima Ribeiro 
Pereira Fernandes; Maria Inês Pereira Fernandes; Inês 
Clemente Gonçalves; Carlos Manuel Clemente da Costa; 
Jorge Couto Pires; Nádia Cristina Jorge Pires; Tagilde 
Jorge Pires; Pedro Clemente Gonçalves; Anthony Neiva 
da Silva; Nuno Miguel Coutinho Neiva; Brian da Silva 
Boaventura; e Hugo Neiva da Silva.

Em nome da Comunidade de Vila Chã, desde já a 
nossa gratidão pela disponibilidade para este serviço 
comunitário.

Matrículas na escola...
...e na Catequese

Continuam a decorrer  até 15 de junho as matrículas 
para o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade. Por 
isso, também no Centro Paroquial de Vila Chã con-
tinuam abertas as inscrições (matrículas) das crianças 
que possam e queiram frequentar o nosso Infantário. 

No acto da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como na 
renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados de 
Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula de 
EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

Se os pais dispensam esta disciplina na escola, 
onde temos professores bem preparados e que dão 
testemunho, porque insistem numa catequese paroquial 
apenas para os sacramentos ou sacramentais? As aulas 
de EMRC e a Catequese são dois meios complemen-
tares na formação cristã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 
na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul vão 
decorrer durante todo o mês de junho. A Renovação 
da Matrícula, para os outros, será a partir do dia 15 
de junho.

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial a partir do dia 5 de Junho.

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 funciona com o 

seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende) ............................. 17h00 – 18h00
Quarta (Apúlia) ........................ ......... 19h00 – 20h00
Quinta (Esposende) ............................. 18h00 – 19h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Idalina Alice Gonçalves Agra e família 
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Rodrigues Correia e família
— Carlos Fernandes Martins, esposa e filho
— Maria Leonilde Real Alves da Quinta e família
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Almas (mc Confraria)
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria da Eira Lopes 
—  Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão 
— Manuel Vasco Azevedo e padrinhos
— Emília Hipólito Lavandeira e Julieta Armanda C. 

Gomes  
— Manuel Alves Pereira,esposa,filho António e Joaquina 

M. Sá e família           
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva (5)
— Manuel da Costa Lagoela
— Isabel Maria Peixoto, avós,tios e em honra de S.José
— Celeste Pereira, genro e família
— Manuel de Matos Ferreira (Aniv)
— António Ferreira Andrade
Quinta-feira    02 de junho
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Almas
— Américo Lemos Fernandes
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogra
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
— Manuel Barroselas Maciel 
— Almas do Purgatório e por todas aquelas que não têm 

quem por elas reze 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Sagrado Coração de Jesus
— Augusto Pires Rosmaninho, filho e nora
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogro, nora e 

cunhados
— Manuel da Silva Félix
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maximino de Matos
Sexta-feira  Sagrado Coração de Jesus  03 de junho

Jubileu dos Sacerdotes
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria Teresa Marques de Aarújo Miquelino
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus

— António Martins Sapateiro, esposa e filhos
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Almas (mc Palmira Eiras)
— António Miranda Ferreira
— Conceição Ferreira Gomes, marido e mãe
— Francisco Hiólito Silva Gomes, pais e sogro
— Joaquina Gonçalves Real e família
— Manuel Alberto Silva Pereira
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
— Orlando Moreira Gomes, Padre José Miguel e Alzira 

Pires
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
—  Ana Gonçalves do Cabo    
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Carlos Manuel Pontes Faria
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Francelina Gomes da Cunha ,marido, pais e irmãos
— Joaquim Martinho Gonçalves
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais 
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Marcos de Sá Escrivães e esposa 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Vendeiro,pais e irmãos
— Maria Olinda V. Gonçalves Ribeiro
— Mário Azevedo Sá e mãe
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Teodósio Gomes Gonçalves
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Álvaro Pereira Catarino, pais e família
— Américo Rodrigues da Silva (6)
— António Martins Sapateiro, esposa e filhos
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Rodrigues de Azevedo
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
Sábado 04 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Pai Nosso
— P.e Miguel e P.e Paulino 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa do Pai Nosso (Esposende e Vila Chã)
— Emília da Silva Couto (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses

Festa do Pai Nosso
— Idalina Alves da Lage (Confr. Rosário)
— Irmãos Vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Associados vivos e falecidos do S. C. Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Fernandes Vasquinho (30.ºdia)
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Joaquim Lopes Gaifém (7.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Festa do Pai Nosso
— Ana Correia Fernandes Oliveira  (30.º dia)

Segunda-feira 30 de maio
09h00 – Igreja Matriz de Esposende 

Lausperene – Exposição do Santíssimo
— Santíssimo Sacramento
— Nossa Senhora de Fátima
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Nossa Senhora de Fátima
— Carlos Morais da Benta
— António Gonçalves Leites e Manuel Jesus Alves Lopes
— António Gomes Viana, Maria José Graça de Oliveira 

e Avelino Reis Graça
— Rosária Moledo Brandão
— Carlos Cardoso Salgado, pais, filhos e irmãos
— Joaquim Norte Miranda e pais 
20h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima
— Rui Manuel da Costa Coelho
— Deolinda Fernandes Vilas Boas, Marido e Filho
— Manuel Machado Seara e Família
— Nelson Rodrigues Carvalho, Esposa e Filhos
— Delfim Fernandes Barros, Pais, Sogros e tio João
21h00 – Igreja Matriz de Esposende 

Encerramento do Lausperene
Terça-feira Encerramento do Mês de Maio 31 de maio
16h30 – Igreja da Misericórdia (Esposende ) 
— Nossa Senhora da Misericórdia
— Nossa Senhora de Fátima
— Adélio Rodrigues Pereira e família
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— António José Pires Júnior, esposa e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa, filho e mãe
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria da Conceição, marido e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
19h30 – Igreja Paroquial de Gemeses

No final, Adoração do Santíssimo Sacramento
— Nossa Senhora de Fátima
— José Alves da Lomba (2)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Joaquina Martins de Sá, marido, neto Manuel e Ur-

bano Gomes Martins
— Maria Alves de Faria (5)
— Irmãos da Confraria das Almas 
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— P.e Miguel e P.e Paulino 
— Conceição Gonçalves Pimenta, filha, genro e neto
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— José da Silva Cardoso e esposa
— Filipe Manuel Martins da Silva e avós
— António Faria e Silva, esposa, cunhada Teresa e filha, 

e genro Carlos Vieira
— Manuel Faria e Silva Cachada
— Laurentina Gonçalves dos Santos
Quarta-feira 01 de junho
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
— Amélia Eiras Miranda e genro António Novo
— Carlos Manuel Antunes Pereira

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Estela Queirós Ribeiro Miranda Silva (1.º Aniv.)

Domingo   05 de junho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar
— Albina Barbosa da Silva
— Emília da Silva Couto
— Maria Celeste Neto Gomes
— Américo de Lemos Fernandes
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Pelos Pescadores
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Pai Nosso
— Irmãos da Confrª Santíssimo Sacramento
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do SSmo Sacramento, Sagrado Coração de 

Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – Igreja Matriz de Fão

Festa do Pai Nosso
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus

Festa do Pai Nosso
A Festa do Pai Nosso deve encerrar um período em 

que se trabalhe a Oração do Senhor com os catequizan-
dos e também de um encontro com os pais/responsáveis 
a respeito das Orações ou desta oração em especial.

Ao longo da catequese do 2.º ano, em todos os en-
contros, trabalhamos a oração com as crianças, ensina-
mos a orar e a “conversar” com  Deus. Esta é uma das 
finalidades da catequese e, normalmente, as crianças es-
tão maduras para entender a importância da oração que 
Jesus nos ensinou.

 Ainda assim, é importante que se “mostre” à comuni-
dade que as crianças já sabem orar e estão mais amigas e 
“íntimas” do Senhor.

E os adultos?...

Intenções do Papa para junho de 2016
UNIVERSAL – Solidariedade na Solidão. Para que 
os idosos, os marginalizados e as pessoas sós encon-
trem, mesmo nas grandes cidades, espaços de con-
vívio e solidariedade.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Seminaristas e Noviços. 
Para que os seminaristas, os noviços e as noviças en-
contrem formadores que vivam a alegria do Evangel-
ho e os preparem com sabedoria para a sua missão.


