
11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Sam 12, 7-10. 13; 
Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;
2.ª Leit. – Gal 2, 16. 19-21
Evangelho – Lc 7, 36 – 8, 3. 

A misericórdia de Deus é maior que o pecado. A 
primeira leitura lembra-nos isso. Apresenta a história de 
pecado e queda do rei David. Ele sucedeu Saul. Ganhou 
a simpatia do povo. Era um valente guerreiro e guardião 
da justiça. Símbolo daquele que promovia a paz e a jus-
tiça. Com o passar do tempo, David deixou de ser aquele 
homem que liderava a frente de batalha. Aos poucos, 
afastou-se de Deus e do povo. Infelizmente, às vezes, 
isso acontece também com alguns líderes políticos do 
nosso tempo. O poder, quando não é bem administrado, 
transforma a cabeça e o coração dos homens.

O que escutamos hoje faz parte dos acontecimentos 
posteriores ao adultério de David com Betsabéia, mulher 
do soldado Urias. David fez de tudo para encobrir seu 
pecado, mas não conseguiu. Então, manda matar Urias 
de forma intencional ao colocá-lo na frente de batalha. 
O profeta Natan não tem medo de denunciar esse crime. 
David reconhece o seu pecado e Deus, que na sua infinita 
misericórdia o perdoou. No entanto, as consequências do 
pecado permaneceram: “a espada jamais se afastará de 
tua casa... e o filho, fruto deste adultério, morrerá”. Não 
se trata de castigo de Deus, mas consequência das ações 
desordenadas deste rei que representa toda humanidade 
neste momento. 

Apesar da destruição que o pecado provoca no co-
ração humano, o amor de Deus é maior. Ele é capaz de 
restaurar tudo. Deus perdoa porque ama; nós, pecadores, 
amamos porque fomos perdoados. Essa mensagem fica 
explícita com a pecadora perdoada presente unicamente 
no Evangelho de Lucas.

O episódio dá-se numa refeição que Jesus participava 
na casa de um fariseu. Uma mulher, ao aproximar-se, 
começa a chorar, banhando os pés de Jesus com lágrimas 
e enxugando-os com os cabelos. Cobria-os de beijos e 
ungia-os com perfume. Isso chama a atenção dos con-
vidados, principalmente do fariseu que convidou Jesus 
para a refeição. O fariseu começou a julgar a mulher e 
a Jesus: “se esse homem fosse um profeta, saberia que 
tipo de mulher está lhe tocando, pois é uma pecadora”. 
Jesus vê de forma diferente. Ele vê a mulher com amor, 
misericórdia e perdão. E para surpresa de todos diz: “os 
muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque 
ela mostrou muito amor”. Afirma ainda: “os teus pecados 
estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz”.

Só Jesus tem este poder de libertar dos pecados. 
Como aconteceu com a mulher pecadora, com Madalena, 
Mateus, Zaqueu, com outros irmãos e irmãs... também 
acontece connosco quando confiamos na força do amor 
de Deus. A liberdade que Jesus nos traz é uma graça tão 
grande que nos torna colaboradores d’Ele no anúncio do 
Reino de perdão e misericórdia. Deste modo, poderemos 
dizer como o Apóstolo Paulo: “já não sou eu que vivo, é 
Cristo que vive em mim”.
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Obras de misericórdia e oração
Numa das suas homilias desta semana o Papa 

interrogou-nos: «Qual é o óleo do cristão? Qual é a 
bateria para produzir luz? Simplesmente a oração». 
A tal propósito, o Pontífice quis aprofundar: «Podes 
fazer muitas coisas, tantas obras, inclusive obras de 
misericórdia, podes fazer muitas coisas grandes pela 
Igreja – uma universidade católica, um colégio, um 
hospital – e até te farão um monumento como benfeitor 
da Igreja» mas «se não rezas» tudo isto não trará luz. 

«Quantas obras – disse – se tornam obscuras, 
por falta de luz, por falta de oração». Por oração, 
explicou o Papa, entende-se «a oração de adoração 
ao Pai, de louvor à Trindade, a oração de ação de 
graças, também a oração para pedir algo ao Senhor», 
contudo sempre «uma oração do coração». É preci-
samente ela «o óleo, a bateria, que dá vida à luz».

039
Obras da Capela da Sr.ª da Guia

Encontram-se quase concluidas as obras da Capela 
de Nossa Senhora da Guia. Inicialmente a obra era 
apenas a substituição do telhado, para o que a Fábrica 
da Igreja tinha dinheiro, mas com o decorrer da obra 
sentiu-se a necessidade de avançar também com a pin-
tura, que não estava prevista, bem como a renovação 
da iluminação.

Se para esta última, o Grupo Coral responsabilizou-
se por angariar fundos, o que sentidamente, agradece-
mos, para a pintura interior agradecemos também aos 
senhores António da Silva Martins (António Menas), 
Manuel Barros, Armindo Tomé, Joaquim Marcus e Man-
uel Correia da Vinha, que se uniram para a angariação de 
fundos para a Capela.

A todos quantos colaboraram ou vão colaborar, a 
nossa gratidão.

Ass. do Coração de Jesus (Fonte Boa)
Foram já apresentados os novos membros da Asso-

ciação do Sagrado Coração de Jesus, para este ano, que 
são os seguintes:

Mordomos da Bandeira:
– Telmo Filipe Dourado Vinhas
– Tiago Marques Carreira Silva
– Bruno Ferreira Ramires 
Mesários:
– José Lopes Escrivães
– Victor Manuel da Vinha Torres
– José Faria Freire
– António Mário Junqueira Ramires 
Zeladora:
– Armanda Santos 

Festa dos Santos Populares
A concentração das pessoas de Fonte Boa, para a 

deslocação à Quinta da Malafaia para a festa os Santos 
Populares, no próximo dia 17 de Junho, é na Avenida 
da Igreja, saída às 9h15. 

Sagrado Lausperene (Gemeses)
O Sagrado Lausperene efectuará-se no dia 28 de 

junho, com início às 19h00, continuando no dia 29 de 
junho, das 09h00 até às às 19h30, altura em que faremos 
o encerramento.

Matrículas na Catequese
As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 

na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul estão já 
decorrer durante todo o mês de junho. A Renovação 
da Matrícula, para os outros, será a partir do dia 15 de 
junho, junto dos Catequistas.

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da Cate-
quese podem ser levantadas na sacristia ou no Cartório 
Paroquial.

A partir do 1.º Domingo de Julho queremos todas as 
fichas para podermos começar a programar o próximo 
ano.

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os 
pais devem entregar já a contribuição para as despesas 
da Catequese, que não se limita à compra do catecismo.

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

Confissões Jubilares em Fão
Sendo uma das condições para alcançar 

a Indulgência do Ano Santo a Confissão 
Sacramental, e de acordo com as decisões do 
Arciprestado, a terminar a “Missão Popular” 
teremos Confissões na Paróquia de Fão (S. 
Paio), no próximo Sábado, das 09h00 às 10h30.



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— José da Slva Cardoso e esposa
— Loduvina de Jesus Loureiro e família
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha e genro
Quarta-feira 15 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia (Esposende) 
— Sagrado Coração de Jesus
— Adélio Rodrigues Pereira
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Delfino da Silva Couto
— Nossa Senhora de Fátima
— Almerinda Pereira Campos, marido e família
— José Ramos da Silva 
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Rosa Gonçalves da Costa
— Albino Gomes Machado e família
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Fernando Batista Jesus Abreu
— Delfim Barros Gonçalves Real
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, pais, genro 

e sogros
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Almas (mc Confraria)
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Maria Maurício Pereira e filho
—  Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho 
— António Dias F. Herdeiro ,pais e sogros
—  Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— José Tomás Faria Azevedo e sogros
—  Manuel Azevedo Martins e pais            
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva (9)
— Ana Agostinha Alves e marido
— Manuel Ramos dos Santos e família 
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
— Manuel da Cruz Pimenta
— Maria Angelina Pereira da Lage, irmãos, pais e sogros 
Quinta-feira    16 de junho
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Manuel Lopes da Silva Miranda e Maria Adelaide 

Ferreira da Silva Lobo
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
— António Luís de Barros Zão e família
— Maria Adriana Queirós Portela
— Manuel João Simões Araújo, mãe, irmã e avós
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associado do Coração de Jesus
— Augusto Rafael e avós
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Joaquim Barbosa, esposa e genro
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa

— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Firmino Silva Azevedoe e esposa 
— António Maciel Faria, pais e irmãos (irmão Manuel)
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— José Alves Nogueira (sobrinho José) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Sagrado Coração de Jesus
— Laura de Sousa Ribeiro
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha, neta e família
— Laurinda Vieira Novais 
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfina Alves Barros
Sexta-feira     17 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Francisco Ribeiro Couto
18h00 – Igreja Matriz de Fão

Celebração da Santa Unção (Doentes e Idosos)
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria Ermelinda da Costa Lata
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Rafael Gonçalves Souto e família
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
— André Monte Azevedo e avós
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz
— Ramiro da Cruz Torres esposa e filho
—  Joaquim Martinho Gonçalves
— Maria Fernandes Vasquinho
— Marcos Sá Escrivães esposa e pais  
— Arminda G. Narciso Morais
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Manuel Joaquim Vasquinho    Catarino, pais e sogros
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Dias do Vale e esposa
— Américo Rodrigues da Silva (10)
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família 
— Mário Ferreira Morgado
Sábado 18 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Fé
— P.e Miguel e P.e Paulino 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa da Fé (Esposende e Vila Chã)
— Emília da Silva Couto

Segunda-feira 13 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Nossa Senhora de Fátima
— Francisco Ribeiro Couto
— Eugénia Miranda Igreja e marido
19h00 – Capela de Santo António da Fonte (Fão)

Início da Missão Paroquial em Ano Jubilar
Bênção dos Campos

— Santo António
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva 
20h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Sagrado Coração de Jesus
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Carolina Miana Correia e Marido
20h00 – Capela de santo António (Fonte Boa)

Bênção dos Campos
— Santo António
—  Manuel António Poetela Gonçalves e esposa
—  Manuel Senra da Ponte e irmãs   
—  Joaquim Gomes Vendeiro e esposa
— Maria Irene Silva Gonçalves e Abílio Fernandes  da 

Fonte 
— Delfina Fernandes da Fonte
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— Joaquim Fernandes Santil 
— Zacarias Fernandes do Monte e familiares
Terça-feira 14 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Rosalina Fernandes Barbosa 
— Vera Dulce Fernandes Vareiro 
— Imaculada Conceição
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria Torres do Monte e pais
— Ana isabel cabral e filho Júlio Guerra
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Américo Fernandes, esposa e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da SIlva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— José Alves Couto e família
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Maria Alice Carvalho Faria
— José Alves da Lomba (4)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Maria Alves de Faria (7)
— Maria de Lurdes Alves Fernandes Pereira (filha Emília)
— José Rodrigues da Silva (filha Berta)
— José Gonçalves Neiva
— Deolinda da Silva Azevedo 
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Sagrado Coração de Jesus
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Arménio José e esposa
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— António Brito Gomes, pais e irmãs

— Maria Celeste Neto Gomes
— Manuel Gonçalves Branco
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria Stº António
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa da Fé
— Francisco Gomes de Amorim (30.º dia)
— Raimundo Rolo Pereira (30.º dia)
— Maria Emídia Moreira de Morais (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia

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

Festa da Fé
— Sagrado Coração de Jesus
— Manuel Coutinho Torres (30.º Dia)
— César Filipe Santos Ribeiro (1.º Aniv)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Fernando Augusto Baptista (1.º Aniv.º)
Domingo   19 de junho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses

Festa da Fé
— Irmãos Vivos e Falecidos da Confraria do Rosário
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo de Lemos Fernandes
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar
— Albina Barbosa da Silva
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja Matriz de Apúlia

Promessa das Guias
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Fé
— Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Domingos Martins Pinheiro
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
15h30 – Peregrinação de Fão a Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva

Celebrar a Festa da Fé
A Festa da Fé, diferente da Profissão de Fé com Co-

munhão Solene é mais uma das entregas dos símbolos e 
os ritos da Iniciação Cristã.

Infelizmente, com a introdução destas festas no iti-
nerário catequético de índole catecumenal, em muitos 
lados aboliu-se a festa tradicional da Profissão de Fé, 
confundindo-se esta com a Festa da Fé.

Porque não queremos perder a Tradição, que também 
sustenta a nossa vivência da fé, depois de muita reflexão 
optamos por, sem deixar de seguir o itinerário da cate-
quese, manter a Profissão de Fé, mas numa altura em 
que se enquadre dentro deste itinerário: depois da Festa 
da Vida, mas antes da grande Profissão de Fé, que se 
celebra com o Crisma.


