
Festas da Senhora da Saúde (Esposende)
A Comissão de Festas da Cidade em Honra de Nossa 

Senhora da Saúde e Soledade inicia este fim de semana 
o peditório para a realização das mesmas Festas.

Se estas festas são importantes para nós, esposen-
deses, muito mais este ano em que estamos a come-
morar os 100 anos do Arciprestado. Daí o apelarmos à 
colaboração generosa de todos.

Festa da Senhora do Amparo (Apúlia)
Depois de termos dialogado com a Comissão da Capela 

de Nossa Senhora do Amparo para fazer a Festa, uma vez 
que não apareceu nenhuma Comissão, e feito o Programa, 
recebemos a seguinte informação:

“Vimos por este meio informar que os membros 
da Comissão da Capela Da Srº do Amparo reuniram, 
depois de recebermos o programa apresentado pelo Srº 
Padre Delfim, decidimos que não iremos realizar  a festa 
religiosa em Honra da Srº do Amparo.”

Embora o Cartaz já estivesse pronto e do mesmo 
tivesse conhecimento a Comissão da Capela, como se 
pode concluir, não haverá festa.

Festa em honra de S. Bento (Apúlia)
É já no próximo fim de semana que acontece a Festa 

em honra de S. Bento.
Ao longo desta semana teremos todos os dias (segunda 

a sexta) missa na Capela de S. Bento (em Criaz), com a 
novena de S. Bento.

O Programa da Festa de S. Bento é o que consta do 
Cartaz, feito com a nossa colaboração.

Desde já toda a nossa gratidão a quantos colaboraram 
para a esta nossa festa fosse possível.

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.

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. 

Passeio/Convívio de Gandra
No próximo domingo, dia 10 de Julho, vai realizar-se 

o passeio de convívio  paroquial (encerramento da cate-
quese) em Gandra.

Esperamos contar com o maior número de pessoas!
Nesse dia não haverá a missa de domingo na 

Paróquia.

14.º Domingo do Tempo Comum
11.ª Leit. – Is 66,10-14c;
Salmo – Sal 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16e.20 (R.1);
2.ª Leit. – Gal 6,14-18;
Evangelho – Lc 10,1-12.17-20. 

Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos 
diversos, domina a temática do “envio”: na figura dos 72 
discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo 
que fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, 
ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da 
cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus 
nos envia a testemunhar o seu Reino.

É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “envio” 
aparece mais desenvolvida. Os discípulos de Jesus são 
enviados ao mundo para continuar a obra libertadora que 
Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino aos 
homens de toda a terra, sem excepção; devem fazê-lo 
com urgência, com simplicidade e com amor. Na acção 
dos discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre 
tudo o que oprime e escraviza o homem.

No domingo passado, Jesus fez-nos uma excelente 
catequese sobre a vocação cristã, sobre os requisitos para 
ser Seu discípulo e para segui-Lo. Agora, Jesus chama 72 
discípulos e envia-os dois a dois a pregar e a dar testemu-
nho. É a concretização da teoria exposta no evangelho 
da semana passada. Jesus “designou” estes discípulos, 
chamou-os por sua própria iniciativa, e “enviou-os”. 

O número 72 indica que o chamamento e a missão 
não são coisas exclusivas dos Doze apóstolos, mas de um 
maior número de discípulos; ou seja, abrange cada um 
de nós. Todos somos chamados e enviados, todos temos 
a missão de ser testemunhas de Jesus. Todavia, hoje, 
teremos que afirmar que “a seara é grande e os traba-
lhadores são poucos”. É preciso pedir “ao dono da seara 
que mande trabalhadores para a sua seara”. Cada um 
de nós tem de pertencer a este grupo dos trabalhadores; 
há trabalho para todos. Esta missão não é individual, mas 
comunitária. Toda a comunidade é enviada, é missionária, 
identificada com os 72 discípulos.

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um 
profeta anónimo, enviado a proclamar o amor de pai e 
de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre 
um enviado que, em nome de Deus, consola os homens, 
liberta-os do medo, e acena-lhes com a esperança do 
mundo novo que está para chegar.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual 
o caminho que o apóstolo deve percorrer: não o podem 
mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o 
testemunho da cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, 
que amou radicalmente e fez da sua vida um dom a todos.  
Ao terminar a Carta aos Gálatas, S. Paulo reconhece que 
só na Cruz de Cristo pode gloriar-se. Identifica-se com 
Jesus Crucificado (“trago no meu corpo os estigmas de 
Jesus”), sabendo que é Nele que encontrará a paz, a mi-
sericórdia de Deus e a salvação. “Pois nem a circuncisão 
nem a incircuncisão valem alguma coisa: o que tem valor 
é a nova criatura”; para todos nós, é esta a fonte de uma 
profunda alegria. 
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Jubileu da Misericórdia
Onde posso encontrar uma Porta Santa?

Actualmente existem quatro portas santas em 
Roma, uma na Basílica de São Pedro, uma em São João 
de Latrão, outra em Santa Maria Maior e uma quarta em 

São Paulo Extramuros. Es-
tas são portas pré-existentes 
que costumam estar seladas 
com betão mas que são 
abertas propositadamente 
durante jubileus. Para além 
destas, existem outras três 
portas em catedrais no mundo 
que são portas santas, uma 
em Santiago de Compostela, 
outra no Santuário do Santo 
Cura d’Ars e uma terceira 
em Quebeque, no Canadá.

Contudo, e para que os 
fiéis que vivem longe des-
tes locais também possam 
beneficiar dos privilégios 
do jubileu, o Papa ordenou 
que cada diocese do mundo 

tivesse pelo menos uma porta santa. Nalgumas dioceses, 
como é o caso do Lisboa e Braga, para além das portas 
santas das catedrais, haverá Igrejas Jubilares, onde os fiéis 
podem ir para obter os mesmos privilégios do jubileu. 
Na sua maioria, as portas santas encontram-se nas sés de 
cada diocese. Fátima também tem uma porta santa e na 
diocese de Évora, em vez da catedral, a porta santa en-
contra-se no Santuário de Nossa Senhora de Vila Viçosa.

Na nossa Diocese, para além da Sé Catedral, todas as 
Basílicas e Santuários têm uma Porta Santa, bem como a 
Igreja Matriz de cada Arciprestado.

O que é uma indulgência?
As indulgências têm sido alvo de polémica e de 

incompreensão na Igreja há séculos, mas a sua prática 
nunca foi abandonada.

Segundo o ensinamento cristão, um pecado tem dois 
efeitos para quem o pratica. Por um lado a pessoa fica com 
culpa por aquilo que fez, por outro lado o acto cometido 
deixa uma marca, ou uma mancha, na alma do fiel.

Enquanto a confissão absolve o penitente da culpa dos 
seus pecados, essas marcas, ou manchas, permanecem. 
Por analogia, pode-se imaginar uma criança que por 
distração suja uma camisa nova que os pais lhe deram. 
A criança pede desculpa por aquilo que fez e os pais 
perdoam-lhe essa culpa, mas a mancha na camisa não 
desaparece com esse perdão, permanecendo como marca 
física do acto cometido.

Quando uma pessoa morre, essas manchas na alma 
devem ser eliminadas, ou purificadas, antes de o fiel se 
poder apresentar diante de Deus. 
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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
Quinta (Esposende) ............................. 18h00 – 19h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
Quarta-feira 06 de julho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende 
— Laurentina Mota Cepa Mendanha
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Maria Júlia Gonçalves Caseiro
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Ana Ribeiro Ferreira, marido e filho
— Almas
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva (15)
— Alvaro Pereira Catarino, pais e família
— Maria Ferreira Morgado, marido e filho
— Álvaro Dias de Faria
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— João Diogo Valente da Costa e avós
— Maria Maurício  Pereira e filho 
— Maria da Eira Lopes 
— Maria Fernandes Vasquinho
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— António Torres da Silva
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Alvim Maia
— Albertina Marques Almeida e marido
— Maria Fernandes Carreira, marido e filhos
Quinta-feira    07 de julho
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alcinda Fernandes e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim Barbosa, esposa e genro
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Alves da Lomba (7)
— Felix de Sá Rosas (Esposa)
— Iracema Macedo Lima e Adelino Veiga Escrivães
— Maria Alves de Faria (10)
— Laurinda Martins de Sá (filho António)
— Henrique Alves da Lage (filho Diamantino) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos

20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
Sexta-feira     08 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— José Barros Nunes Novo, pais e irmãos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— P.e Júlio Cubelo
— José Trindade e Rosa Dias
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Joaquim de Sá Fernandes
— Ana Gonçalves do Cabo
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Arminda Gomes Narciso Morais  
— Joaquim Martinho Gonçalves 
— Marcos Sá Escrivães,esposa e cunhados   
— Maria Fernandes Vasquinho
— Joaquina Azevedo Cruz
— Ludovina Martins Carreirinha
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Maria Mariz Vasco ,pais e sogros
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva (16)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (Pais)
— São Judas e Santa Rita (Por obras concedidas)
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. José
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros, irmãos e 

restante família
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Boaventura Moreira Maia e família
Sábado 09 de julho
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— P.e Paulino e P.e José Miguel
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Armindo da Silva Branco
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar
— Manuel Gonçalves Branco
— Albina Barbosa da Silva
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Preciosa Lopes (1.º aniv.)
— Adelino Barros Souto (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Joaquim Martinho (1.ºaniv.) 
— Palmira Morais Pereira Catarino (1.ºaniv.) 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Gomes Soares (7.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Alvim Maia (30.º Dia)
— António de Miranda Domingues (30.º Dia)
— José Luis Gomes Pedrosa e Inacio Pimenta (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra de S. Bento 
— Maria Martins de Matos e pais (Aniv)
— Em honra de Nossa Senhora de Fátima e em honra do 

Santíssimo Sacramento
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Segunda-feira 04 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Laurentina Mota Cepa Mendanha
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Almas
— Albino Pedrosa Campos e Albina Barros Peixoto e 

marido
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Lopes Gaifém
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Maria Torres do Monte
— Eugénio Graça da Silva
— Joaquim do Norte Miranda
— Luís Miguel Gonçalves da Silva
20h30 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
— Manuel Miranda Lucas e Família
— António Miranda Domingues
— Manuel Machado Seara e Família
— Ramiro Fernandes Dias Afonso,Filho e Genro
— Carminda Moreira da Silva
Terça-feira 05 de julho
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima e S. Bento
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alcinda Fernandes e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Ferreira Pires e filho
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe e genro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogros e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e genro
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, Pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Nossa Senhora de Fátima e S. Bento
19h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Feliz Francisco da Lomba, esposa, filhos e genro
— Rosalina Lopes Ferreira Santos
— Domingos Barros dos Santos e família
— Deolinda Ferreira da Silva
— Adelino da Silva
— António Pimenta
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Cristiano Lopes Ferreira
— Mário Maciel Faria, pais e irmãos (Irmão Manuel)
— José Alves da Lomba e irmã Alexandrina (afilhada 

Alexandrina Guimarães)
— João Valentim Barroso Lopes, irmã Brealinda e família
— Delfino Sousa Lopes (filha Celesta)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— M.ª Albina Ramos Lopes Eiras, pais, sogros e irmãos
— Maria Arminda da Cruz Martins
— José da Silva Cardoso e esposa
— João Miranda Faria e pais
— Loduvina de Jesus Loureiro, marido e filho
— Maria Júlia Costa e Silva, sogra, avós e tios
— Maria da Silva Vieira de Sousa

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.

Domingo   10 de julho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
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
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Adelaide Miranda e família
15h00 – Capela de S. Bento (Apúlia) 

Missa da Festa, seguida da Procissão
— S. Bento
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e família

Peregrinações Jubilares 
Neste ano da Misericórdia realizaram-se já 

quatro (Apúlia, Palmeira de Faro, Fão e Vila Chã) 
das 15 Peregrinações Jubilares à Igreja Matriz de 
Esposende – a Igreja Jubilar do nosso Arcipres-
tado, que este ano está a celebrar o centenário da 
sua criação.

Este domingo será a vez de Curvos fazer a sua 
Peregrinação. As próximas Peregrinações estão 
assim agendadas:
10 de julho  .............................Mar (S. Bartolomeu)
24 de julho ............................Fonte Boa e Rio Tinto
13 de Agosto  .......................  Emigrantes (15horas)

– com Baptismos e Primeira Comunhão –
04 de setembro  ...........................................  Família
11 de setembro  ............................................ Forjães
18 de setembro  .......................................  Marinhas
25 de Setembro  ..........................................  Belinho
02 de outubro  ...........................................  Gemeses
09 de outubro  ............................................. Gandra
16 de outubro  ................................................  Antas
23 de outubro  ..............................  Pastoral Juvenil
30 de outubro ........................................   Esposende

20 de novembro: Encerramento do Ano Santo


