
Passeio/Convívio a Fátima (Rio Tinto)
A Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto 

informa que estão abertas as inscrições na sede da Junta 
de Freguesia de Rio Tinto a partir de domingo, dia 26 de 
junho, das 11h00 às 12h00 e no domingo seguinte, dia 3 
de julho no mesmo horário. O passeio é aberto a todas as 
pessoas que o queiram fazer. Para mais informações ou 
inscrições contatar 962 446 713 / 253 853 663, Gislene 
Jesus.

Passeio/Convívio (Fonte Boa)
O Passeio Anual, da Junta vai realizar-se no dia 16 de 

julho, para toda a população, as inscrições deverão ser 
efetuadas nas Sede da Junta, até ao dia 8 de julho.

Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas de S. Sebastião estará no próxi-

mo domingo, dia 03 de julho, às 11h00, a tirar as medidas 
para os figurados da Festa. Agradece-se, desde já, a todos 
quantos queiram colaborar.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento de Fonte Boa 

anuncia que irá fazer a cobrança dos anuais durante o 
próximo mês de Julho.

Bazar na Festa do Marisco (Fão)
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fão anuncia que está 

a preparar-se para fazer um “Bazar de Ofertas” na pró-
xima edição da Festa do Marisco. Pede-se a quem esteja 
disposto a colaborar que entre em contacto connosco. 

Encerramento da Catequese
No próximo sábado, dia 2 de Julho, decorrerá em 

Fonte Boa a Festa do Envio e do Compromisso na 
Euvaristia das 18h00.

No mesmo dia decorrerá a Festa de Encerramento 
da Catequese do Ano Pastoral 2015/2016 da Paróquia 
de Sta Maria dos Anjos. 

Iniciará com a eucaristia das 19h15, continuará com 
um jantar partilhado e culminará com a apresentação 
de cada ano de um momento surpresa. 

Pedíamos encarecidamente a presença de todas as 
crianças e adolescentes e também dos pais e familiares.

Hospital de Esposende – 100 anos
Sexta-feira, 1 julho – 21h30 – Hospital de Esposende 

– Concerto do Centenário com o Coro de Pequenos 
Cantores de Esposende e o Coro Ars Vocalis. 

Sábado, 2 julho:
10h30 – Igreja da Misericórdia – Missa de Ação de 

Graças presidida por D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
14h30 – Praça do Município – Desfile histórico até 

ao Hospital evocativo do dia da sua inauguração.
15h30 – Hospital de Esposende – Sessão Solene 

com a presença do Ministro do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social, Dr. José Vieira da Silva, e do 
Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Arq. 
Benjamim Pereira.

13.º Domingo do Tempo Comum
11.ª Leit. – 1 Reis 19, 16b. 19-21; 
Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – Gal 5, 1. 13-18;
Evangelho – Lc 9, 51-62. 

A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco 
para intervir no mundo, para transformar e salvar o mun-
do; e convida-nos a responder a esse chamamento com 
disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós 
mesmos às exigências do “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para 
actuar no mundo e na história, pede a ajuda dos homens; 
Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que escuta o cha-
mamento de Deus, corta radicalmente com o passado e 
parte generosamente ao encontro dos projectos que Deus 
tem para ele.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que o caminho 
do amor, da entrega, do dom da vida, é um caminho de 
libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identi-
ficar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para 
a vida nova da liberdade. 

O Evangelho apresenta o “caminho do discípulo” 
como um caminho de exigência, de radicalidade, de 
entrega total e irrevogável ao “Reino”. Sugere, também, 
que esse “caminho” deve ser percorrido no amor e na 
entrega, mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no 
respeito absoluto pelas opções dos outros.

Lucas apresenta o diálogo entre Jesus e três candidatos 
a discípulos. Ele mostrou algumas condições para per-
correr o “caminho” que leva a Jerusalém. Que condições 
são essas? Primeiro: despojar-se totalmente das preocu-
pações materiais. Segundo: desapegar-se de deveres e 
obrigações que, apesar da sua relativa importância (o 
dever de sepultar os pais é um dever fundamental no 
judaísmo), impedem uma resposta imediata e radical ao 
Reino. E terceiro: desapegarse de tudo (até da própria 
família, se for necessário), para fazer do Reino a sua 
prioridade fundamental: nada – nem a própria família –
deve adiar e demorar o compromisso com o Reino. Não 
podemos ver estas exigências como normativas. O que 
estes ensinamentos pretendem dizer é que o discípulo é 
convidado a eliminar da sua vida tudo aquilo que possa 
ser um obstáculo no seu testemunho quotidiano do Reino. 
Como está nosso caminho de seguimento a Jesus?

Por outras palavras: o cristão, ou é um amigo de Cristo 
ou não é cristão; ou tem uma experiência de amizade com 
o Senhor ou jamais O vai compreender de facto. É preciso 
insistir nisso, mais que nunca: o cristianismo não é uma 
doutrina, não é uma moral, não é uma ideologia, não é 
uma proposta política de justiça social para o mundo! 
Tudo isso é secundário! O que nos faz cristãos, é ter sido 
encontrados por Cristo no caminho, ter sido seduzidos 
por Ele e tê-lo seguido, dizendo, meio responsáveis, meio 
loucos; “Senhor, seguir-Te-ei para onde quer que fores”.
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Jubileu da Misericórdia
O que é um jubileu,

e porque é que este é “extraordinário”?
A ideia de um ano jubilar vem da Bíblia, nomeada-

mente do Antigo Testamento. Em Israel, de 50 em 50 
anos existia um ano especial em que se focava de forma 

especial a misericórdia de 
Deus. Nesse ano, as dívidas 
seriam perdoadas, os es-
cravos libertados e os pre-
sos também. Era também 
um ano em que os cam-
pos não eram cultivados, 
para dar descanso à terra.

A tradição foi recu-
perada na Igreja Católica 
pelo Papa Bonifácio, para 
assinalar o ano 1300. A 
partir de então os jubileus 
realizaram-se a cada 25 
anos ou a cada 50 anos. 
São anos em que a Igreja 
enfatiza a misericórdia 
de Deus, incentivando as 

peregrinações a lugares santos, incluindo Roma, 
e oferecendo indulgências aos fiéis que cumpram 
com os requisitos e cumpram essas peregrinações.

De vez em quando um Papa convoca um ano 
santo fora do período normal. Estes são os jubileus 
extraordinários. Os jubileus extraordinários têm 
normalmente um tema ou uma motivação espe-
cial. O Papa Urbano VIII convocou um em 1628 e 
1629, por exemplo, para rezar pela paz, numa altura 
em que a Europa estava dilacerada por conflitos.

O que é uma Porta Santa?
As portas santas servem como símbolo e destino 

físico das peregrinações dos anos jubilares. Estas portas 
foram estabelecidas para haver locais onde os fiéis, 
atravessando-as, “possam ser abraçados pela miseri-
córdia de Deus e se comprometam a serem misericor-
diosos com os outros, como o Pai o é connosco”, como 
diz o Santo Padre na bula com que anunciou o jubileu.

A passagem pela porta santa assinala o final 
da peregrinação dos fiéis e concede-lhes, caso es-
tejam em estado de graça, comunguem e rezem 
pelas intenções do Papa, uma indulgência plenária.

A tradição das portas santas remonta a tempos pré-
cristãos. Existia, em Roma antiga, existia a Puerta Tar-
pea no local onde se encontra actualmente a Basílica de 
São João de Latrão. Quem passasse essa porta recebia 
imediatamente santuário, isto é, protecção de quem o 
perseguia. O hábito foi recuperado pelos Papas no Sé-
culo IV, no tempo do imperador Constantino e a pedido 
do mesmo. Mas o privilégio foi de tal forma alvo de 
abuso que os Papas seguintes ordenaram que a porta 
fosse selada, sendo aberta apenas em ocasiões especiais.
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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
Quarta-feira 29 de junho

Solenidade de S. Pedro e S. Paulo
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria Emídia Moreira Morais
— Carlos Cardoso Salgado, filhos, sogros e cunhados
— Albino Cardoso Torres, Irene Cubelo Faria e filha 

Rosália
19h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva (13)
— Teresa Martins Alves Felgueiras
— Álvaro Dias de Faria
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— José Coutinho Torres
— Teresa Martins Ferreira
19h30 – Igreja Paroquial de Gemeses

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Sagrado Coração de Jesus
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Martins Ferreira, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
— Idalina Gonçalves Lopes e marido
— Manuel Pereira Casais, esposa e filhos
— Alfredo Gomes Catarino Junior
20h00 – Capela de S. João (Esposende)
— S. Pedro e S. Paulo
— Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Almas (mc Confraria)
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria Fernandes Vasquinho  
— Maria Maurício Pereira e filho
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Neves            
Quinta-feira    30 de junho
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Pelas Almas
— Daniel Lacerda e esposa Celeste
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais, sogros e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, marido, filha e família
— António Gonçlaves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— José Manuel Gonçalves Costa Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Gomes da Silva, pais, sogros e família
— Manuel Neto Afonso, sogros e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Fernandes e marido
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Américo de Lemos Fernandes
— Manuel Gonçalves Branco

20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Sagrado Coração de Jesus
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Joaquim José Alves (neta Joana) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Sagrado Coração de Jesus
— Arminda Mendonça Machado e genro
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Acácio Rodrigues Cardoso, pais, sogros e sobrinha Carla
Sexta-feira     01 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Santa Teresinha do Menino Jesus
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Teodósio Gomes Gonçalves
—  Francelina Gomes da Cunha ,marido,pais e irmãos
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Martinho Gonçalves  
— Maria Olinda V.Gonçalves Ribeiro
— Palmira Morais Catarino ,marido e filho
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Flórida Alves Ermida ,marido e filho
—  José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Marcos de Sá Escrivães ,esposa e
— Maria Fernandes Vasquinho
— Ramiro  da Venda Torres e pais
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva (14)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Rosa Ferreira Martins e Ana Fernandes Vasco
— José Ferreira Alves Neves, esposa e cunhados
20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)

Início da Novena de S. Bento
— Manuel Felix dos Santos e irmã
— Francisco Hipólito Silva Gomes e marido
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Manuel Alberto Silva Pereira e Adelino Ribeiro Faria
— Deolinda Ascensão Gomes e marido
— Maria Leonilde Real Alves Quinta e Joaquina Gon-

çalves Real e família
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
Sábado 02 de julho

Centenário do Hospital Valemtim Ribeiro (Esposende) 
10h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Acção de Graças
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa (mc Conf. Div. Esp.Santo) 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Joaquim da Silva Martins (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Avelino Gomes dos Santos Catarino (30.º dia)
— Ramiro Martins Catarino (30.ºdia ) 

Segunda-feira 27 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Maria Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Eduardo Pereira Viana e família
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Sagrado Coração de Jesus
— Joaquim Vasco Gomes Tomé e esposa
— José Lopes Gaifém e Joaquim Lopes Gaifém
— Albina Barros Peixoto, marido e filhos e Dr. Albino 

Pedrosa Campos
— Carlos Morais da Benta
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Maria José Graça de Oliveira, Avelino Graça de Oli-

veira e Francisco Gomes de Amorim
— Joaquim do Norte Miranda e pais 
Terça-feira 28 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende 
— Sagrado Coração de Jesus
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Igreja e esposa
— Isabel Ferreira e Zaira Solinho
19h00 – Igreja Paroquial de Gemeses

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Barros dos Santos
— José Alves da Lomba (6)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Maria Alves de Faria (9)
— João Valentim Barroso Lopes, irmã Brealinda e família  
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo de Lemos Fernandes
— Albino Sampaio da Silva e família
— Albino Sampaio de Boaventura
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— 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, avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Joaquim da Silva Martins
— Gregório da Silva Martins e esposa
20h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Sagrado Coração de Jesus
— Hipólita Maria Fernandes e marido
— Ana Oliveira da Silva, pais e sogra
— Manuel Alves Sá Lopes, sogros, cunhado Carlos e 

esposa
— Jorge Fontão Periera
— Clara Fontão, marido e filho
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Sagrado Coração de Jesus
— Rita de Jesus Loureiro e família
— António Francisco Barros e família
— Manuel da Silva Cachada, esposa e filho Joaquim
— José da Silva Cardoso e esposa
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— António Joaquim da Silva, esposa e cunhado, e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa 

18h00 – igreja matriz de Fão
— José Armindo Machado Andrade (7.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ramiro Martins Catarino (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora 

da Saúde e Nossa Senhora de Guadalupe
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Álvaro dos Santos Ferreira (7.º Dia)
— Joaquim da Silva Lachado (1.º Aniv.º)
— António Lima Nunes Novo (1.º Aniv.º)

Domingo   03 de julho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Bênção da nova Bandeira do Padroeiro (Divino Salvador)
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novias e família

Sagrado Lausperene 
(Fão e Gemeses)

O Sagrado Lausperene em Fão, conforme anuncia-
mos, acontece este fim de semana com a eucaristia no 
sábado às 18h00, seguida da Exposição do Santíssimo 
até às 22h30. No Domingo, celebramos às 08h30, 
seguindo-se a Exposição do Santíssimo até às 19h00, 
altura em que encerramos com a Eucaristia.

Em Gemeses, o Sagrado Lausperene realiza-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.

Intenções do Papa para julho de 2016
UNIVERSAL – Respeito pelos povos indígenas. Para 
que os povos indígenas, ameaçados na sua identidade 
e existência, sejam respeitados.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Missão na América Lati-
na e Caraíbas. Para que a Igreja na América Latina e 
Caraíbas, através da sua missão continental, anuncie o 
Evangelho com renovado vigor e entusiasmo.


