
Festa do Idoso (Peregrinação a Fátima)
À semelhança de anos anteriores, a Festa do Idoso 

irá realizar-se no próximo dia 16 de Setembro, com a 
deslocação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, de 
acordo com a seguinte programação:

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada freguesia
12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica da San-

tíssima Trindade
13h30 – Piquenique no Parque Nº 2
18h30 – Regresso
Esta actividade destina-se a: 
– Idosos/as com idade igual ou superior a 65 anos; 
– Pessoas portadoras de deficiência com autonomia, 

com idade superior a 35 anos; 
– Pessoas que frequentam as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social com valências para a terceira 
idade. 

Podem também participar: 
– Pessoas com idade inferior a 65 anos, casadas ou a vi-

ver em união de facto com idoso/a inscrito/a na iniciativa;
– Filhos/as das pessoas idosas inscritas na iniciativa, 

portadores de deficiência, independentemente da idade.
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 12 de 

agosto, nas secretarias das Juntas de Freguesia.

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

Senhora da Saúde e Soledade já deu início ao 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.

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. 

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

está a fazer a cobrança dos anuais durante o este mês.

Bênção das Grávidas
No 1.º domingo de agosto (dia 7) teremos a Bênção 

das Grávidas, na missa das 12h00, a celebrar na na 
Igreja Matriz de Esposende.

As inscrições para esta bênção estão abertas até ao 
dia 31 deste mês (na sacristia de cada paróquia), para 
sabermos quantas vão estar presentes e, assim, melhor 
prepararmos a celebração.

Prova Escolar na Segurança Social
Os jovens com mais de 16 anos, ou que completem 

essa idade no decorrer do ano escolar, para continu-
arem a receber o abono de família,  deverão efectuar 
a Prova Escolar junto da Segurança Social directa 
(Internet)  até 31 de Julho.

15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 30, 10-14; 
Salmo 18 B, 8. 9. 10. 11 (R. 9a);
2.ª Leit. – Col 1, 15-20;
Evangelho – Lc 10, 25-37. 

A Palavra de Deus proposta neste Domingo é surpre-
endente. Tudo começa com uma pergunta que, apesar de 
mal intencionada, é válida, necessária, sempre urgente; 
pergunta que brota do mais profundo da nossa angústia: 
“Que hei-de fazer para receber como herança a vida 
eterna? Como devo viver para viver de verdade, para que 
minha vida valha a pena e não seja uma paixão inútil?” 

Apesar do mundo que nos procura distrair dessa per-
gunta, não há como sufocá-la, como fazer de conta que 
ela não perturba o nosso coração! Responda o mundo 
tão animado e cheio de distrações: onde está a felicidade 
duradoura? Onde está a vida, a realização plena da exis-
tência? Que caminho seguir, para ser feliz de verdade?

Jesus indica o caminho: “O que está escrito na Torah, 
na Lei? Como a lês?” – Aqui, há algo de muito impor-
tante. Jesus está a falar com um escriba judeu; por isso, 
manda-o à Lei de Moisés. Uma coisa ele quer deixar clara: 
a vida não está no homem, mas na vontade de Deus! O 
homem só será feliz, só encontrará a vida se procurar 
lealmente a vontade de Deus. Fechados à vontade de 
Deus, não encontraremos a realização verdadeira! E este 
é o drama do mundo atual, que se julga de maior idade 
e, portanto, independente de Deus. Na verdade, é um 
mundo ateu, porque é um mundo autossuficiente, que só 
confia de verdade na sua filosofia, na sua tecnologia, na 
sua racionalidade pagã e na sua moral fechada ao Infinito!

Pelo contrário, Jesus força-nos a abrir o coração para 
o Alto, para o Altíssimo; convida-nos a respirar fundo o 
ar novo e puro, que brota das narinas de Deus e dá novo 
alento ao ser humano, cansado e envelhecido pelo pecado! 
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com 
toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua 
inteligência”. Esta abertura para Deus dilata e realiza o 
coração humano, que foi criado para dar e receber amor, 
amor na relação com Deus, que desemboca generoso, 
no amor em relação aos outros: “Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo”. – “Faz isso e viverás!” 

 A verdadeira abertura para Deus faz-nos crescer 
e superar os nossos limites. Lança-nos de verdade na 
relação com Deus e compromete-nos com os outros! Os 
mandamentos de Deus realizam o mais profundo anseio 
do nosso coração, que é a vida: “Converte-te ao Senhor, 
teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma! 
Na verdade, o mandamento que hoje te dou não é difícil 
demais, nem está fora do teu alcance!” O próprio Deus  
deu-nos o desejo e a capacidade de amar ao criar-nos à 
sua imagem e semelhança!

Jesus insiste ainda em algo muito importante: a nossa 
relação com Deus, se é verdadeira, deve abrir-nos aos 
irmãos: “Quem é o meu próximo?” – A resposta de Je-
sus é clara: o nosso próximo são aqueles que a vida fez 
próximos de nós. O nosso próximo são os próximos! Ou 
os amamos de verdade, ou não há próximo para amar. 
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Jubileu da Misericórdia
O que é uma indulgência?

Numa carta,  o autor C.S.  Lewis (que era 
evangélico e não católico), escreveu o seguinte:

“As nossas almas exigem o purgatório, não? Não 
seria terrível se Deus nos 
dissesse: ‘É verdade, meu 
filho, que o teu hálito tresan-
da e as roupas pingam com 
lama e sujidade, mas aqui 
somos caridosos e por isso 
ninguém te vai chatear com 
isso. Entra na alegria’? Não 
deveríamos responder, ‘Com 
submissão, Senhor, e se não 
houver nada em contrário, 
preferia limpar-me primeiro.’ 
‘Sabes que isso pode doer’, 
‘Ainda assim, Senhor’”.

Ora, as indulgências per-
mitem precisamente fazer 
esta “purificação” da alma 
ainda em vida, pelo que, em 
rigor, se alguém recebesse 
indulgências plenárias e mor-

resse no instante a seguir iria directamente para o Céu, não 
precisando de se purificar no purgatório. As indulgências 
podem, ainda, ser recebidas em nome próprio ou para be-
nefício de outro, incluindo alguém que já tenha morrido.

Para receber indulgências, uma pessoa deve estar 
confessada e precisa ainda de comungar e rezar em 
comunhão com o Papa, pelas suas intenções. Caso 
não se tenha confessado antes de completar a sua 
peregrinação, o fiel pode fazê-lo nos dias seguintes.

A grande polémica em torno das indulgências, que 
foi um dos muitos factores que contribuiu para o grande 
cisma do ocidente e a criação das igrejas protestantes, 
era a concessão de indulgências a troco de dinhei-
ro. Essa prática constituía um abuso do conceito e o 
Concílio de Trento teve a preocupação de a combater, 
mantendo todavia inteira a teologia das indulgências.

Que mais anunciou o Papa para este jubileu?
Com o objectivo de tornar mais manifesta a mi-

sericórdia de Deus para os fiéis, o Papa pode ainda 
decretar mais privilégios e graças durante o Jubi-
leu da Misericórdia. Francisco já disse que preten-
dia fazê-lo com uma iniciativa especial por mês.

Até ao momento já foram anunciadas duas de-
cisões  extraordinár ias .  Durante  o  ano jubi-
lar Francisco concede a todos os padres a auto-
ridade para poder absolver o pecado do aborto. 

Outra iniciativa, vista como um gesto de boa 
vontade para com os mais tradicionalistas na Igre-
ja, passa por permitir que os fiéis possam confes-
sar-se a padres da Sociedade de São Pio X, fun-
dada pelo já falecido arcebispo Marcel Lefebvre.
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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
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. Félix (mc Conceição Ferreira)
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Moreira Marques Casais
— Rosa Gonçalves Da Costa
— Albino Gomes Machado e família
— Manuel Félix Dos Santos e irmã
— Ondina Regredo Almeida
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Alvim Maia
— Delfim Barros Gonçalves Real
— José Dias Lopes e Família
— Maria Leonilde Moreira Santos e pai
— António Sá Solino
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrgues da Silva (17)
— Álvaro Dias de Faria
— Em acção de graças a Nossa Senhora de Fátima e 

Teresa Martins Alves Felgueiras
— José Martins Pereira e Família
— Mário Ferreira Morgado
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— António Torres da Silva
— Amândio Soares Pereira 
— Maria Maurício Pereira e Filho
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Santo António e Nossa Senhora de Fátima
— Maria Solina Pereira Portela, pais e família

No final, Procissão de Velas
Quinta-feira    14 de julho
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Ermelinda Ferreira Rodrigues de Areia
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Armindo da Silva Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— José António Gonçalves Enes
— Alcinda Fernandes e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos, esposa e filhos
— Américo Fernandes, esposa e filho
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Domingos Barros dos Santos e família
— Felix de Sá Rosas (Esposa)
— Albino Alves do Paço e família
— Joaquina Alves Maciel, marido e família
— Paulino Martins da Silva, pais e irmãos (sobrinha 

Laurinda)
— José Gonçalves Neiva
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— António Pimenta e família
— Manuel Carreira Martins e família
— S. Bento 

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Manuel Gomes de Oliveira, esposa e filho
— Palmira Ferreira Gomes e marido
Sexta-feira     15 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Augusto Edemundo Ferreira da Cruz e filho Augusto 

dos Santos Ferreira da Cruz
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Delfino da Silva Couto
— António Gonçalves Lopes e esposa
— Maria Ermelinda Costa Lata
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Emílio dos Santos Lopes
— Ondina Costa e Rodrigo Deveza
— António Gonçalves de Lemos, esposa e filhos
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Alvim Maia
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Joaquina Azevedo Cruz
—  Ramiro Cruz Torres, esposa e filho 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira 
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Marcos de Sá Escrivães e familiares
— Maria Fernandes Vasquinho
— Joaquim Martinho
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino ,pais e sogros
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva (18)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Ana Agostinha Alves e marido
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Ana Alves Ferreira Lima
— Alcino Machado de Sá e filho
Sábado 16 de julho
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— Almas
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Manuel Gonçalves Branco
— Emília da Silva Couto
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Joaquim Félix Santil (7.º dia ) 
— Maria Brealinda Félix Santil (7.º dia )   
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Helena Santos Mendonça da Anunciação (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Fernando Gomes Duarte Estremina (30.º Dia)
— Maria Júlia Hipólito (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Irene Ferreira Miranda, marido e filho
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Ermelinda Ferreira Rodrigues de Areia (1.º Aniv.º)

Segunda-feira 11 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— S. Bento
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Guerra Laranjeira
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças a S. Bento
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Lopes Gaifém
— José Gaifém Morgado e Cristina Carvalho
— Luís Miguel Gonçalves da Silva e Rosa Vasco Gonçalves
— Luísa da Conceição Gouveia, marido e filhos
— Manuel Morgado Oliveira
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
— Maria do Rosário Afonso Carreira e José da Fonte 

Gaifém
— Rosa dos Santos Graça, marido, filhos e netos
20h00 – Capela de S. Bento (em Apúlia)
— S. Bento
— António Miranda Domingues
— Adolfo Gomes Correia e filho
— Carminda Moreira da Silva
— Basílio Miranda Domingues, pais, sogros e tias
Terça-feira 12 de julho
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— Maria Adília de Lemos e marido
— Alcinda Fernandes e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e genro
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e genro
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Manuel Couto Baltazar, pais e irmãos
— Olívia Barbosa,marido, pais e irmãos
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Ana Dias de Boaventura, marido e Bisneto
— Reinaldo da Silva Barros
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Maria de Lurdes Gomes da Silva 
— Maria Valentina Alves Maciel e marido
— David da Silva Gonçalves e esposa 
— Deolinda Ferreira da Silva
— José Alves da Lomba (8)
— Maria Alves de Faria (11)
— Maria da Conceição Sá Maciel, marido, filho e genro
— António Domingos da Venda, esposa, pais e irmãos
— Rosalina Lopes Ferreira Santos
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Maria Moreira Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— José da Silva Cardoso e esposa
— Maria Azevedo Barros e Abílio Ferreira da Silva
21h30 – Procissão de Velas em Fão

Responsável: Vera Priegue (sai da Capela)
Quarta-feira 13 de julho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende 
— Eugénia Miranda Igreja e marido

Domingo   17 de julho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— 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 
— Ana Gomes Soares
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Conceição Meira Vila Chã
16h00 –  igreja paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento e Santa Marinha

Missa e Procissão do Santíssimo – início do Lausperene
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Maria Helena Santos Mendonça da Anunciação
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e família

Sentido das Festas Religiosas 
A Igreja estima e deseja as festas, pois fazem par-

te da existência humana e constituem uma das formas 
de viver e manifestar publicamente a nossa fé. Des-
tinam-se a promover o culto devido a Deus, a Nossa 
Senhora e aos Santos e constituem um meio de são 
convívio, recreio e promoção cultural, na variedade 
das suas expressões. 

Graças às festas religiosas o nosso povo, ao longo de 
muitos anos, aprofundou e alimentou a sua fé e sentiu 
o desafio à conversão e à santidade. Eram sempre pre-
cedidas de tempos fortes de reflexão da Palavra, oração, 
penitência, celebração de Sacramentos e formulação de 
propósitos em direção à conversão constante. A vida 
dos Santos era um estímulo. As manifestações exte-
riores procuravam engrandecer a Festa em honra do 
Santo. O povo ficava feliz. Era cultural, recreativa e es-
piritualmente enriquecido. 

Os tempos, porém, mudaram. A formação na fé e 
o seu desejo quase desapareceram. Os apelos à con-
versão raramente se fazem ouvir. A festa “religiosa”, 
em vários lugares, propriamente já não se faz em honra 
do Santo. O Santo é um mero pretexto. Por vezes, as 
Comissões servem-se do Santo, do seu Nome, da sua 
Capela e da sua Imagem para sensibilizarem o povo na 
busca de donativos, para fazerem a sua própria festa, 
tantas vezes para satisfazer vaidades ou afirmações de 
poder pessoais ou de grupo.

 Nestas circunstâncias, muitas das festas já não 
são espaço de enriquecimento cultural e espiritual. Se 
ainda mantêm uma componente cultural e recreativa, 
esta reveste-se, por vezes, de um carácter demasiado 
pagão. Não raro, em vez de lugar de encontro alegre 
e feliz, tornam-se causa de conflitos que ferem e deix-
am marcas negativas difíceis de sanar. Este contexto de 
mudança que nos envolve e influência, reclama uma 
solicitude pastoral com sentido de discernimento lúci-
do e sereno, com agilidade mental e criatividade capaz 
de nos colocar, com dignidade e eficácia, no cumpri-
mento da nossa missão evangelizadora e nos caminhos 
da história.


