
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 de S. Sebastião (Fonte Boa)
Novenas –  do dia 22 a 30 de julho todos os dias às 

20h00
Quinta, dia 28 – Procissão de Velas a seguir à eu-

caristia
– 23h – Noite de Fado (Isilda Miranda e Francisco 

Moreira)
Sexta, dia 29 – 22h – Atuação de “Zé Amaro”
Sábado, dia 30 – 10h – Animação para crianças com 

insufláveis; 15h – Cantares ao Desafio com Jorge Lou-
reiro e Natty; 18h – Missa Vespertina; 22h –Atuação de 
“Augusto Canário”; 00h30 – Fogo de Artifício

Domingo, dia 31 – 10h00 – Missa Solene; 14h – So-
ciedade Musical da Banda do Souto; 14h30 – Fanfarra 
de Majoretes de Vizela; 15h30 – Sermão e Procissão; 
21h30 – Festival Internacional de Folclore; 00h – Fogo 
de Artifício

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 

17.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 18, 20-32;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
2.ª Leit. – Col 2, 12-14;
Evangelho – Lc 11, 1-13. 

O tema fundamental que a liturgia nos convida a 
reflectir, neste domingo, é o tema da oração. Ao colocar 
diante dos nossos olhos os exemplos de Abraão e de Jesus, 
a Palavra de Deus mostra-nos a importância da oração e 
ensinanos a atitude que os crentes devem assumir no seu 
diálogo com Deus.

A primeira leitura sugere que a verdadeira oração 
é um diálogo “face a face”, no qual o homem – com hu-
mildade, reverência, respeito, mas também com ousadia 
e confiança – apresenta a Deus as suas inquietações, as 
suas dúvidas, os seus anseios e tenta perceber os projectos 
de Deus para o mundo e para os homens.

A segunda leitura, sem aludir directamente ao tema 
da oração, convida a fazer de Cristo a referência funda-
mental (neste contexto de reflexão sobre a oração, pode-
mos dizer que Cristo tem de ser a referência e o modelo 
do crente que reza: quer na frequência com que se dirige 
ao Pai, quer na forma como dialoga com o Pai).

O Evangelho senta-nos no banco da “escola de ora-
ção” de Jesus. Ensina que a oração do crente deve ser um 
diálogo confiante de uma criança com o seu “papá”. Com 
Jesus, o crente é convidado a descobrir em Deus “o Pai” 
e a dialogar frequentemente com ele acerca desse mundo 
novo que o Pai/Deus quer oferecer aos homens.

O Evangelho de Lucas sublinha o espaço significativo 
que Jesus dava, na sua vida, ao diálogo com o Pai – no-
meadamente, antes de certos momentos determinantes, 
nos quais se tornava particularmente importante o cum-
primento do projecto do Pai.

Na minha vida, encontro espaço para esse diálogo 
com o Pai? Na oração, procuro “sentir o pulso” de Deus 
a propósito dos acontecimentos com que me deparo, de 
forma a conhecer o seu projecto para mim, para a Igreja 
e para o mundo?

A minha oração é uma oração egoísta, de “pedinchice” 
ou é, antes de mais, um encontro, um diálogo, no qual me 
esforço para escutar Deus, por estar em comunhão com 
Ele, por perceber os seus projectos e acolhê-los?

A minha oração é uma “negociata” entre dois par-
ceiros comerciais (“dou-te isto, se me deres aquilo”) ou 
é um encontro com um amigo de quem preciso, a quem 
amo e com quem partilho as preocupações, os sonhos e 
as esperanças?

Cada dia da semana pode ser ocasião para recordar os 
lugares de oração da paróquia (igreja, capela…), dalgum 
santuário próximo, dalguns lugares que são destino de 
férias… Mas, para além do lugar de culto, é bom recordar 
que o grande espaço de oração é o coração da própria 
pessoa, aberto a Deus, e a nossa casa-família.
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Jubileu da Misericórdia
Vamos refletir nalguns apontamentos catequéticos, nas 

obras de misericórdia, quer corporais quer espirituais. E 
fazemo-lo seguindo a indicação do Papa Francisco, na 
sua Mensagem para a última Quaresma, e várias vezes 

o tem repetido, centrando-
nos em cada uma dessas 
obras que a tradição cristã 
‘arrumou’ desta maneira: sete 
corporais e sete espirituais.

Hoje começamos pelas 
primeiras, que não o são por 
acaso mas porque necessaria-
mente é assim: dar de comer 
a quem tem fome e dar de 
beber a quem tem sede. Es-
tas necessidades primárias e 
absolutas para qualquer ser 
humano não podem ser, de 
modo nenhum, obviadas nem 
postergadas por qualquer 
espiritualismo que não as 
considerasse. E nós olhamos 
para os Evangelhos e repara-

mos que o Senhor Jesus, quando se abeira das pessoas, 
ou as pessoas se aproximam d’Ele, responde, tantas 
vezes e imediatamente, a esta necessidade. Quem não 
lembra, por exemplo, o capítulo sexto do Evangelho de 
São João, da multiplicação dos pães – e necessariamente 
assim, porque as pessoas tinham fome –, vai passando 
então à apresentação d’Ele mesmo, Jesus, como o pão da 
vida e o alimento completo para as nossas existências, 
o que Deus nos quer dar. Mas não vai para esta alimen-
tação, digamos, espiritual, sem passar pela primeira, 
correspondendo às necessidades concretas das pessoas.

É por isso também que nas nossas comunidades 
cristãs – além da Palavra de Deus, que sempre se anun-
cia, e da celebração dos sacramentos e da vida litúrgica 
que tem de acontecer, necessariamente –, há a expres-
são sociocaritativa, desta ou daquela maneira, quer na 
vida de cada pessoa, quer nas suas famílias, quer na 
atenção às necessidades mais concretas dos outros. 
Aliás, também, como recordamos no capítulo 25 de São 
Mateus, quando Jesus nos fala desse juízo final em que 
a nossa vida se vai avaliar diante de Deus, Ele nos diz 
‘porque tive fome e destes-me de comer’, ‘porque tive 
sede e destes-me de beber’. E nesse enunciado que Ele 
próprio faz das obras de misericórdia a cumprir, Ele 
dá-nos um programa que nós não podemos, de maneira 
nenhuma, esquecer. Por isso, dar de comer a quem tem 
fome, dar de beber a quem tem sede, corresponder às 
necessidades básicas dos nossos semelhantes, é algo de 
fundamental por uma vida que se queira na esteira de 
Jesus Cristo, e por isso uma vida verdadeiramente cristã.
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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
— Teresa Martins Ferreira (sob. Paula)
— Álvaro Dias de Faria
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
Quinta-feira    28 de julho
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Daniel Lacerda e esposa Celeste
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Idalina de Abreu Neto Fernandes
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Alcinda Frnandes e família
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Rosa Lopes Neto e pais
— Maria Arlinda Pires e neto Jorge
— Helena de Lemos Neiva, marido, irmãos e família
— Maria António Pires, irmãos Carminda e Cândido
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Domingos Gonçalves Ferreira, irmã e pais
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— Manuel Carreira Martins, família (Aniv.)
— Angelo Priegue da Silva, filho, pais e cunhados
— Felix de Sá Rosas (Esposa)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— António Joaquim da Silva, esposa e cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Virgínia da Cruz Barros
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel Rodrigues da Silva, pais e sogros
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Novena a S. Sebastião
Sexta-feira     29 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Alexandrino Hipólito e filho
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Maria Alves Faria, marido e filho
— Joaquim Lopes Gaifém
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Luis Miguel Gonçalves da Silva
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Rodrigo Deveza Gomes Ribeiro
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado

— Esperança Gonçalves Marcos, irmã Circulina e marido
— Alda Amaral de Passos e marido
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— 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 – igreja paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Em honra de S. Bento e Teresa Martins Alves Fel-

gueiras
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Maria Martins de Matos e mãe
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Rosa Patrocínio Alves de Matos e família
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe
Sábado 30 de julho
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Arm
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
— Ana Gomes Soares (30.º dia)
— Acção de Graças
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António Sá Solino (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Esperança Gonçalves Marcos (Aniv.)
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família (esposa)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Almas
Domingo   31 de julho
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
15h30 –  Festa de S. Sebastião de Fonte Boa
— Sermão e Procissão em honra de S. Sebastião

Segunda-feira 25 de julho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Rosa da Silva Pinto, filho e nora
— Rosalina Fernandes Barbosa
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
Pregação da Missão Popular no Ano da Misericórdia
— Novena a S. Sebastião
Terça-feira 26 de julho
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa

Celebração da Santa Unção
— Novena a S. Sebastião
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, sogros e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Alcinda Fernandes e família
— António da Conceição Couto e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e genro
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Carlos Cruz Silva
— Martinho Brás Pires
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Florinda Ferreira de Barros, marido e família
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel)
— Deolinda Ferreira da Silva (1)
— José Alves da Lomba (10)
— Maria Alves de Faria (13)
— José da Fonte Catarino, esposa e filho (Aniv.) (filha Emídia)
— João Valentim Barroso Lopes, irmã Brealinda e família
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Joaquim da Silva Duarte, esposa e filha
— Ezequiel Francisco Barros, irmãs Izaura e Virgínia,  

Arménio José e esposa
— Adelino Barros Faria e pais
— Florinda Gomes da Silva
— Aurélio José Gomes da Cruz, esposa, filho e cunhado 

António
— Eduardo da Silva Cachada, esposa e filhos
— Amélia Ferreira de Barros, marido, filho e cunhada
— António Francisco Barros e família
Quarta-feira 27 de julho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria Conceição Meira Vila Chã
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Acção de Graças a S. João
— Maria Emídia Moreira de Morais
— Miguel Cardoso Moreira
— José Lopes Gaifém
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Maria Martins Ferreira, marido, pais, e família
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Manuel Francisco Pereira, esposa, filhas e irmãos
— Maria Gonçalves Fradique, marido, filhos, irmãos e 

cunhadas
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Mário Ferreira Morgado, pais e irmãos

18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Prior Nogueira
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Monsenhor Baptista de Sousa

Peregrinações Jubilares 
Neste ano da Misericórdia realizaram-se já seis 

(Apúlia, Palmeira de Faro, Fão, Vila Chã, Curvos e 
Mar) 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 Rio Tinto e Fonte 
Boa fazerem em conjunto a sua Peregrinação. As 
próximas Peregrinações estão assim agendadas:
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


