
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.

No próximo sábado, dia 23 de julho, pelas 15h00, es-
tará junto no Centro Paroquial as pessoas responsáveis 
por tirar as medidas para os figurados da Procissão da 
Senhora da Saúde. Se queremos uma procissão gran-
de e digna, não tenhamos medo nem vergonha de nos 
oferecermos como figurados.

Festas de S. Lourenço (Vila Chã)
A Comissão de Festas de S. Lourenço vai sair esta 

semana para fazer o peditório para a Festa. Tal como foi 
anunciado pela Páscoa, a festa será conforme a colabo-
ração que todos derem.

Festas da Sr.ª de Guadalupe (Gandra)
Novenas –  do dia 17 a 22 de julho todos os dias às 

20h00
Sexta, dia 22 – Procissão de Velas a seguir à eucaristia
Sábado, dia 23 – 19h15 – Missa Vespertina na Capela 

de Nossa Senhora da Guadalupe
Domingo, dia 24 – 11h00 – Missa Solene na Capela 

de Nossa Senhora de Guadalupe; 16h00 – Sermão e 
Procissão

Ass. do Coração de Jesus (Fonte Boa)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus de Fonte 

Boa entregou ao Conselho Económico uma verba de 
535,00 € (quinhentos e trinta e cinco euros).

Coral de Esposende
O Coral de Esposende está à procura de cantores, de 

todas as idades, para reforçar o seu coro. Quem estiver 
disponível, para colaborar na animação da liturgia de 
Domingo pelas 19h00, deve contactar o P.e Delfim, o Prof. 
António Ribeiro ou o Sr. João Rites. Precisamos de dar 
continuidade a um coro que já faz história... e boa história.

O Coro de Câmara da Igreja Matriz de Esposende 
disponibiliza uma página na internet com informações 
sobre os cânticos da liturgia dominical, traduções para 
português dos cânticos e biografia dos autores. Com isto 
pretende ajudar a exaltar a palavra de Deus numa lingua-
gem plural e compreensível para todos. A página pode 
ser consultada em http://tinyurl.com/ccimesposende ou 
http://corodecamara.wix.com/imesposende

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.

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 12 de 
agosto, nas secretarias das Juntas de Freguesia.

16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 18, 1-10a; 
Salmo 14, 2-3a. 3cd-4ab. 4c-5;
2.ª Leit. – Col 1, 24-28;
Evangelho – Lc 10, 38-42. 

As leituras deste domingo convidam-nos a reflectir 
o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, so-
bretudo, que a existência cristã é o acolhimento de Deus 
e das suas propostas; e que a acção (ainda que em favor 
dos irmãos) tem de partir de um verdadeiro encontro com 
Jesus e da escuta da Palavra de Jesus. É isso que permite 
encontrar o sentido da nossa acção e da nossa missão.

A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de 
Abraão. Nessa figura apresenta-se o modelo do homem 
que está atento a quem passa, que partilha tudo o que 
tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e que 
encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura do 
próprio Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus não 
pode deixar de recompensar quem assim procede.

A segunda leitura apresenta-nos a figura de um 
apóstolo (Paulo), para quem Cristo, as suas palavras e as 
suas propostas são a referência fundamental, o universo 
à volta do qual se constrói toda a vida. Para Paulo, o que 
é necessário é “acolher Cristo” e construir toda a vida 
à volta dos seus valores. É isso que é preponderante na 
experiência cristã.

No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de 
hospitalidade e de acolhimento de Deus. Mas sugere-se 
que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto 
embarcar num activismo desenfreado, mas sentar-se aos 
pés de Jesus, escutar as propostas que, n’Ele, o Pai nos 
faz e acolher a sua Palavra.

No Domingo passado, a Palavra de Deus fazia-nos 
perguntar: quem é o meu próximo? Hoje, a pergunta 
volta, insistente: quem são aqueles e aquelas que estão de 
pé, à porta da minha tenda à espera que eu os acolha no 
meu coração e na minha atenção? Pensemos nos pobres, 
nos sem amor, nos que caíram, nos que se sentem sozin-
hos, nos que batem à nossa porta pedindo uma esmola e 
nos que pedem atenção, respeito, compreensão, perdão 
e amor... Somos tão tentados a fecharmo-nos no nosso 
mundo e nas nossas preocupações!... E, no entanto, neles, 
o Senhor bate à nossa porta, pede-nos hospedagem: “Eis 
que estou à porta e bato!” E isso não é de hoje nem de 
ontem: desde Belém, que Ele está à porta, desde Belém, 
que Ele procura o nosso acolhimento! Desde Belém, que 
não “havia lugar para ele na hospedaria” (Lc 2,7).

Há um outro modo de acolher Aquele que está à porta 
e bate. Este modo deve decorrer da escuta da Palavra e 
mostra se essa Palavra é eficaz na nossa vida. Trata-se 
de acolher os outros, de hospedá-los no nosso coração e 
na nossa vida.

Só poderemos hospedar Jesus em plenitude quando 
estes dois modos se completam: hospedá-lo na escuta da 
Sua Palavra e no silêncio da oração e hospedá-lo naqueles 
que vêm até nós pelos caminhos da vida. 
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Jubileu da Misericórdia
Ao longo destes meses, estamos a esforçar-nos por 

dar maior relevo à prática das obras de misericórdia. 
Consideremos agora uma a que Jesus Cristo se refere 
expressamente, ao traçar o programa do caminho cristão: 

as bem-aventuranças. Bem
-aventurados os que choram, 
porque serão consolados.

Trata-se de uma obra de 
misericórdia que, tal como o 
perdão das ofensas, nos per-
mite parecer-nos mais com 
Deus, imitá-Lo. Já no Antigo 
Testamento, o Senhor tinha 
dito: como alguém a quem 
a sua mãe consola, assim Eu 
vos consolarei. E Jesus, na 
Última Ceia, manifesta esse 
consolo da forma mais per-
feita possível, pois promete 
enviar o Espírito Santo, a 
Pessoa divina a Quem se 
atribui – por ser o Amor 
subsistente – a missão de 

consolar os cristãos nas suas mágoas e, em geral, de for-
talecer os aflitos para superarem toda a espécie de males.

Observando a situação do mundo, percebemos que 
muitas pessoas choram, sofrem. Os dramas provocados 
pelas guerras causam grandes tragédias, que não nos po-
dem deixar indiferentes: a emergência dos imigrantes ou 
as situações de injustiça que bradam aos céus causam mui-
tas lágrimas. Penso, em particular, nos que estão a sofrer 
por defenderem a sua fé, arriscando mesmo as suas vidas.

Nas poucas conversas que tenho nos mais variados 
ambientes em que vivo, partilho de todo o coração as 
alegrias da nossa sociedade, mas também as penas e 
dores de muitos que comigo desabafam em particular 
(na escolae e nas paróuias) e também na rua, em poucas 
e pequenas paragens em particular. Quantas famílias 
passam por um grande sofrimento, porque algum dos seus 
membros vive afastado do Senhor, ou porque vêem um 
doente sofrer e se sentem impotentes para lhe aliviar a dor! 
Somos pessoas que vivem no meio do mundo, e é lógico 
que os dramas contemporâneos – o flagelo das drogas, 
a crise da união familiar, o gelo produzido pelo indivi-
dualismo, a crise económica – nos toquem muito perto.

Verificar esta realidade não nos há-de levar à tristeza. 
Contamos com a garantia de que – se permanecemos junto 
do Coração de Jesus – seremos consolados, e não só na vida 
eterna. Já aqui, nesta Terra, o Senhor nos oferece o con-
forto da Sua proximidade. Como um Pai amoroso, nunca 
nos deixa sozinhos. A mim causa-me um imenso consolo a 
segurança, muito própria dos filhos de Deus, de que nunca 
estamos sós, porque Ele está sempre connosco. Por isso, 
podemos dizer: “Tudo posso n’Aquele que  me dá força”.

044

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
— Eugénia Hipólito Alves
— Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo
— Maria Alvim Maia
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
— Beatriz Dias Alvim e família
20h00 – Capela da Senhora de Guadalupe (Gandra)
— Álvaro Pereira Catarino, sogros e família
— Ascânio Pereira da Silva, esposa e filho
— Américo Rodrigues da Silva
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S.José
— Álvaro Dias de Faria
— António do Vale Morgado, pais, sogros, restante 

família e a Nossa Senhora da Cabeça
— António dos Santos Ferreira, irmãos e pais 
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Álvaro Fernando Ermida Vinha
— Maria Maurício Pereira e filho
— Manuel da Cruz Pontes e sogros
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
—  António Dias Fernanres Herdeiro ,pais e sogros
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo 

Valente
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
20h00 – Igreja paroquial de Rio Tinto
— S.ta Marinha
Quinta-feira    21 de julho
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Manuel Lopes da Silva Miranda e esposa
— Arminda Figueiredo de Sá e Marido
— Rui Manuel de Barros Zão
— Adélio Rodrigues Pereira
— José Maria de Barros Lima Costa e pais
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alcinda Fernandes e família
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, marido, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Armindo da Silva Branco
— Manuel Gonçalves Branco
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Cristiano Lopes Ferreira
— Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (primo 

António)
— Adelaide Celeste Ferreira
— Francelina Silva Ferreira
— Laurentina da Silva Ferreira
— Laurinda Ferreira Coelho

— Laura Alves de Azevedo, marido e filhos (filho José)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Laurinda Gomes da Cruz, marido, filha e nora
Sexta-feira     22 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Maria da Conceição Barbosa Guerra e filha Maria 

Albana
18h00 – Igreja paroquial de Rio Tinto

Celebração da Santa Unção
— Santíssimo Sacramento
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— José Santos Vale
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Secundino Martins do Monte
— Olinda Gomes dos Santos Portela
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, imãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genrro 

Fernando, Maria da Guia e marido
— Manuel Augusto de Almeida,esposa e filho
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— José Silva Martins e Belmira Alves de Sousa
— Manuel Morim Faria
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa

Início da Novena da Festa de S. Sebastião
— S. Sebastião
—  Ana Gonçalves do Cabo 
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim  Martinho
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Maria  Fernandes  Vasquinho
— Joaquina Azevedo Cruz
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Joaquim Sá Fernandes
— Justino Fernandes da Costa esposa e filhos
— José Joaquim Gomes Dourado 
— Manuel Azevedo Martins e pais
20h00 – Capela da Senhora de Guadalupe (Gandra)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Miquelina Martins Pinheiro 
— José Manuel Couto Vilas Boas e família (Mãe)
— Américo Rodrigues da Silva
Sábado 23 de julho
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— Maximino de Matos (1.º Aniv.)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Armindo da Silva Branco (30.º dia)
— Nuno Albino Rossas Lima (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria (Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Armindo Machado de Andrade (30.º dia)
— José Manuel Brandão Soares (1.ºAniv.º)
— Manuel Alberto Fernandes da Silva (1.ºAniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria da Guia Lima Carvalho Vitorino (30.º Dia)
— Alda Amaral Passos (30.º Dia)
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado (30.º Dia)

Segunda-feira 18 de julho
08h30 –  igreja paroquial de Rio Tinto

Sagrado Lausperene – Exposição do Santíssimo
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Guerra Laranjeira
— Carlos Manuel Pereira
20h00 – Igreja paroquial de Rio Tinto

Início da Missão Popular no Ano da Misericórdia
— Santíssimo Sacramento
Terça-feira 19 de julho
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto, sogros e pais
— Maria Adriana Queirós Portela
— José Inácio Miranda Ferreira e família
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— Albino Alves Sampaio, marido e família
— Alcinda Fernandes e família
— Alfredo Marques da Silva, filho e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— António Boaventura Branco, esposa e família
— António Neiva
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Dias e Miranda
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso,pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Deolinda Ferreira da Silva
— Maria do Carmo dos Santos Marques Maciel
— José Alves da Lomba (9)
— Maria Alves de Faria (12)
— Manuel Martins da Silva, esposa, sogra e família
— Maria Aurora F. da Rendeira (Maria da Luz)
— Manuel Gomes Pimenta
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e netas
— José da Silva Cardoso e esposa
— Joaquim Pimenta Gomes, pais e avós
— Padre Cândido Rodrigues Saloio e irmã Maria
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Alves de Azevedo, marido, filhos, noras, genros 

e netos
Quarta-feira 20 de julho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende 
— José Guerra Laranjeira
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Alice Ferreira Monteiro
— Maria Filomena Penetra Gonçalves
— António Gonçalves da Silva
— Acção de Graças a S. Bento
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Cecilia Lopes Barros e marido
— António Sá Solino
— Manuel Ribeiro de Miranda
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, genrro, pais 

e sogros
— Fernando Rodrigues Escrivães

19h15 – Capela da Senhora de Guadalupe (Gandra)
— Joaquim Pedrosa Ribeiro (Aniv)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— M.ª Rosete Correia Moreira Boaventura Rego (1.º Aniv.º)
Domingo   24 de julho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Armindo da Silva Branco
— Manuel Gonçalves Branco
— Maria Celeste Neto Gomes
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – Capela da Senhora de Guadalupe (Gandra)
— Gracinda Gonçalves Torres (Aniv) (genro)
— Pais de Manuel Portela (Aniv)
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
15h30 –  igreja Matriz de Esposende

Peregrinação Jubilar de Fonte Boa e Rio Tinto
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel Faria Borda
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e família


