
10.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 17, 17-24; 
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. –  Gal 1, 11-19
Evangelho – Lc 7, 11-17. 

Uma questão de vida! Deus tem sempre uma pala-
vra de vida e de alegria. Eis a mensagem central que 
percorre os textos bíblicos do décimo Domingo (Ano C). 
Já no Antigo Testamento se tinha revelado o quanto a 
misericórdia de Deus é capaz de fazer brotar a vida: pela 
oração de Elias, Deus devolve a vida ao filho da viúva 
de Sarepta (primeira leitura). Em Naim, Jesus Cristo en-
che-se de compaixão e recupera da morte o filho de uma 
mãe mergulhada na tristeza (Evangelho): vitória da vida, 
vitória da alegria sobre as lágrimas (salmo), vitória do 
anúncio da alegria do Evangelho (segunda leitura), vitória 
da misericórdia.

Nas origens da experiência profética de Israel desta-
cam-se as figuras de Elias e Eliseu. Contudo, destes dois 
homens de Deus só conhecemos factos prodigiosos; não 
há referências a mensagens proféticas, o que seria de es-
perar, pois a palavra é a característica mais significativa 
do profetismo bíblico. A narração proposta para primeira 
leitura, retirada do Primeiro Livro dos Reis, coloca em 
evidência a figura de Elias, na sequência de uma série de 
textos que falam de reis que se distinguiram por terem 
usado o terror como instrumento ao serviço do poder.

Elias aparece como um “homem de Deus” que actua 
contra a corrupção moral e espiritual da vida do povo de 
Israel. Com a intervenção de Elias, Deus quer interromper 
o ciclo de violência, opressão e apostasia que caracteriza-
va o Reino do Norte, no século nono antes de Cristo. Elias 
anuncia, como castigo, uma seca extrema, o que provoca 
a ira do rei Acab que lhe move uma perseguição. Elias 
refugia-se no deserto. E quando lhe falta a água recebe 
uma ordem divina para se dirigir a Sarepta de Sídon, uma 
cidade no território fenício, isto é, pagão.

O filho da viúva que acolhe o profeta morre, mas é 
devolvido à vida pelo poder de Deus que actua através 
do seu servo Elias: “Aqui tens o teu filho vivo”. O texto 
oferece uma lição sobre a misericórdia de Deus: a infide-
lidade produz seca e morte; mas a obra de misericórdia 
realizada por uma pagã (não crente) — a viúva fenícia 
tinha acolhido Elias em sua casa — reabre as possibilida-
des de vida; a vida é sempre um dom do amor de Deus.

“Este amor tornou-se visível e palpável em toda a 
vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor 
que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as 
pessoas, que se abeiram d’Ele, manifesta algo de único 
e irrepetível. Os sinais que realiza […] decorrem sob o 
signo da misericórdia. Tudo n’Ele fala de misericórdia. 
N’Ele, nada há que seja desprovido de compaixão. […] 
Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era ape-
nas a misericórdia, com a qual lia no coração dos seus 
interlocutores e dava resposta às necessidades mais 
autênticas que tinham.” (MV 8).

Reflexão preparada por Laboratório da Fé
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Ano Santo da Misericórdia
Frases para viver

Sob o lema “Misericordiosos como o Pai”, o Papa 
anima todos os cristãos a serem misericordiosos uns com 
os outros porque «a miseri-
córdia é a trave mestra que 
sustenta a vida da Igreja».

Para o Papa Francisco, a 
misericórdia não é uma pa-
lavra abstrata, mas um rosto 
para reconhecer, contemplar 
e servir. E assim o manifesta 
na Bula da Misericórdia com 
que convocou o Jubileu: 
“Jesus de Nazaré com a Sua 
palavra, com os seus gestos 
e com toda a Sua pessoa re-
vela a misericórdia de Deus. 
N’Ele não há nada em que 
falte compaixão”. A seguir 
acrescenta: “a Sua Pessoa 
não é outra coisa senão 
Amor, um amor que se doa 
e oferece gratuitamente. Os 
sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, 
para com as pessoas pobres, excluídas, doentes e em 
sofrimento, levam consigo o distintivo da misericórdia”.

“Redescubramos as obras de misericórdia corporais: 
dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, 
vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência 
aos doentes, visitar os presos, enterrar os mortos. E 
não esqueçamos as obras de misericórdia espirituais: 
aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, corrigir 
os que erram, consolar os tristes, perdoar as ofensas, 
suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus 
pelos vivos e defuntos”. Bula Misericordiae Vultus, n.15

“Comove-nos a atitude de Jesus: não escu-
tamos palavras de desprezo, não escutamos pa-
lavras de condenação, apenas palavras de amor, 
de misericórdia, que convidam à conversão”. 

“Como é difícil muitas vezes perdoar! E, no en-
tanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas 
frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração. 
Deixar cair o rancor, a raiva, a violência e a vingan-
ça são condições necessárias para viver felizes”. 

“O perdão é uma força que ressuscita para uma vida nova 
e infunde a valentia para olhar o futuro com esperança”. 

“O sofrimento do outro constitui um apelo à conversão, 
porque a necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da 
minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos”. 

“Quanto desejo que (...) as nossas paróquias 
e as nossas comunidades, cheguem a ser ilhas 
de misericórdia no meio do mar da indiferença”.

“Ter um coração misericordioso não significa ter um co-
ração débil. Quem deseja ser misericordioso necessita de um 
coração forte, firme, fechado ao tentador, mas aberto a Deus”. 

038
Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)

Realiza-se no próximo Domingo, dia 12 de junho, 
mais uma Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora 
de Fátima, que às 21h00 sai dos Lírios para a Igreja Ma-
triz, tendo-se responsabilizado pela mesma Rita Cubelo 
Machado.

No dia 13, dia de Santo António, teremos a Missa 
não no Bom Jesus, mas na Capela de Santo António, 
às 19h00, e a Procissão do dia 13 às 21h00.

Nos próximos meses as Procissões de Nossa Senhora 
de Fátima, que ficam assim distribuídas 
Julho – Vera Priegue (sai de ..................)
Agosto – Emília Torres do Monte – Pedreiras (Sai do 
Caldeirão)
Setembro – Santa Casa da Misericórdia (Sai do Lar)
Outubro – D. Alice Filipe (Sai da Capela)  

“Fitas” do Bom Jesus de Fão
Continuam à venda em diversos locais da Paróquia 

as tradicionais “Fitas” do Bom Jesus, uma Tradição que 
se estava a perder e que este ano procuramos restaurar.

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

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 Cate-
quese podem ser levantadas na sacristia ou no Cartório 
Paroquial a partir do dia 5 de Junho.

Entretanto, continuam a decorrer  até 15 de junho as 
matrículas para o pré-escolar e para o 1.º ano de escolar-
idade. Por isso, também no Centro Paroquial de Vila Chã 
continuam 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, so-
bretudo, dos pais que são os responsáveis pela educação 
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 complementares na formação 
cristã. Saibamos acolher os dois.

Festas da Catequese
Fica aqui de novo a informação sobre as datas 

das Festas da Catequese.    
18-19 de junho – Festa da Fé (6.º ano) 
25-26 de junho – Profissão de Fé (8.º ano) 
2-3 de julho – Festa do Compromisso (10.º ano)
13 de agosto (de tarde) – Jubileu dos Emigrantes, 
com a celebração em Esposende, na igreja Jubilar, 
de Baptismos e Primeira Comunhão.

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
— Fernando Batista Jesus Abreu
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Adelino Moreira Marques Casais
— Adelaide Dias Ribeiro
— Manuel Neves Tomé e esposa
— Carolina Carvalho Machado
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Almas (mc Confraria)
— Maria Maurício Pereira e filho
— José Tomás Faria Azevedo e pais
— Manuel Pinheiro Rodrigues e pais 
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém  e marido
— Gabriel da Costa Catarino 
—  António Torres da Silva 
—  Domingos Fernandes Costa e neto João Diogo Valente 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Carlos Daniel Jesus V.Soares
—  Manuel Sousa Caseiro            
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva (7)
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Maria Martins Ferreira Morgado e marido
— Maria Rosa Lopes, marido e família
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
— Álvaro Dias de Faria
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos, marido, Rosália 

Gomes dos Santos e família
Quinta-feira    09 de junho
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Rui Manuel de Barros Zão
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Américo Bento Queirós
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— Imaculado coração de Maria
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Barros dos Santos
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Paulino Martins da Silva, pais e irmãos (sobrinha 

Laurinda)
— Evangelina Portela Morgado Cruz, pais e sogros 
— Alfredo Pedreira de Faria (As. S.C. Jesus)
— António Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Sagrado Coração de Jesus

— Joaquim Maia Vieira
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Maria Moreira Barros
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Palmira Ferreira Gomes e marido
Sexta-feira     10 de junho
11h30 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Acção de Graças na Reunião de Curso do P.e Catarino   
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Antónia de Barros Lima, marido e sobrinho José Novo
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Arlindo Ferreira
— Joaquim Morais da Silva e esposa
— Rosália Moledo Brandão, marido e filho
— Armênio Ribeiro Pedrosa, esposa e Carolina Ribeiro 

Pedrosa
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Em honra de Nossa Senhora de Fátima
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Emília Ribeiro Machado, marido, pais e neto
— Maria Leite Pereira da Silva, marido e filho
— Maria Rosa Dias e família
— José Martins Afonso Junior
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Teodósio Gomes Gomçalves
—  Maria  Fernandes do Cabo e marido
— Ludovina Martins Carreirinha
—  Joaquim G. Lourenço
— Gabriel Dias Herdeiro 
— Manuel da Cruz Pontes e pais
— Joaquina Azevedo Cruz
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
—  Joaquim de Sá Fernandes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Marcos Sá Escrivães ,esposa e irmãos
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Arlindo Ferreira
— Américo Rodrigues da Silva (8)
— Deolinda Martins Ferreira
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (Pais)
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. José
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe
Sábado 11 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Palavra
— P.e Miguel e P.e Paulino 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo de Lemos Fernandes
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar
— Albina Barbosa da Silva

Segunda-feira 06 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Sagrado Coração de Jesus
— António Morais da Benta
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
— Maria José Graça de Oliveira 
20h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Sagrado Coração de Jesus
— Alzira Gomes da Fonte
— Maria dos Santos Alves
— Orlando Hipólito e Filho António Carlos
— Carolina Miana Correia e Marido
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Carminda Moreira da Silva
Terça-feira 07 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia de Sá Penteado e marido
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, sunhada e sobrinho
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e famíla
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria de Lurdes Alves Ferreira
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas e bisavós
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
— Margarida Ribeiro Casanova
— José Alves da Lomba (3)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Maria Alves de Faria (6)
— Aurora Ferreira da Rendeira, pais e cunhado Adelino 

(irmã Virgínia)
— João Valentim Barroso Lopes, irmã Brealinda e família 
— Emília Figueiredo Oliveira, marido, filhos, noras e 

netos
— Porfírio da Costa Portela 
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Sagrado Coração de Jesus
— P.e Miguel e P.e Paulino 
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros e 

irmãos
— José da Silva Cardoso e esposa
— Arménio José Gomes da Cruz, esposa e Joaquim Do-

mingues Martins, esposa e filhos
Quarta-feira 08 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia (Esposende) 
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Isaura Morais de Araújo, marido e filho
— Alice Ferreira Monteiro e pais 
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— S. Felix (mc Conceição Ferreira)

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Confraria do Santíssimo
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Festa da Palavra
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja paroquial de Gandra

Festa da Palavra
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva (30.º dia)
— Mons. Batista de Sousa e pais
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa (30.º Dia)
— Maria José Monteiro Lopes Pereira Mendes (7.º Dia)
Domingo   12 de junho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses

Festa da Palavra
— Alfredo  Pedreira da Lage (Confr. Rosário)
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Sagrado Coração de Jesus
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Palavra
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – Igreja Matriz de Fão

Festa da Palavra
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende

Festa da Palavra (Esposende e Vila Chã)
— Maria Arminda Miranda e Família
18h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— José Guerra Laranjeira

Festa da Palavra
As entregas dos símbolos e os ritos da Iniciação Cris-

tã, são especiais demais para que se faça “por fazer”, só 
porque é “bonito”. Todas as comunidades precisam de 
sentir como são especiais os ritos e entregas e não achar 
que é um ritualismo desnecessário e “demorado” que al-
gum catequista ou sacerdote “inventou”. 

Infelizmente muita gente vem à missa com o tempo 
“cronometrado” no relógio. A nós, cabe-nos fazer com 
que se “apaixonem” pela Igreja e queiram voltar sempre 
sem se aborrecerem com a demora em acabar a cele-
bração, mas começando também a perceber o que cele-
bram, como celebram e porque celebram.

Nós fazemos catequese com crianças que, muitas ve-
zes, ainda não têm capacidade e maturidade para enten-
der o mistério da fé e não sabem exatamente, que “esco-
lha” estão a fazer. 

E nós, adultos, sabemos?
Que importância damos à Palavra que hoje, em festa, 

celebramos com as crianças?


