
Bênção das Grávidas
No 1.º domingo de agosto (dia 7, próximo domingo) 

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

Festas da Senhora da Saúde (Esposende)
Inicia, esta semana a novena à Senhora da Saúde e da So-
ledade com a Festa a Santa Maria dos Anjos (Padroeira da 
Paróquia) com o seguinte programa 16h30 - missa solene 
seguindo-se de Oração Mariana. 21h30 - Concerto do 
grupo Magistrói na igreja matris seguindo-se de procissão 
com o andor da padroeira para a capela da Senhora da 
Saúde e Soledade. De 03 a 05 decorre a novena na capela.

Festas de S. Çourenço em Vila Chã
Procissão de Velas: Na próxima sexta feira, dia 5 

de agosto, às 21h30, procissão de velas da capela de S. 
Lourenço para a igreja paroquial.

Convívio Paroquial: Apesar de estar anunciado no 
programa das festas de S. Lourenço que a Eucaristia do 
convívio seria na igreja paroquial, pois este horário era o 
mais seguro em relação à situação dos párocos, e, visto 
que com o esforço dos mesmos e a ajuda de colegas 
Sacerdotes, vamos celebrar a Eucaristia no recinto de 
S. Lourenço. Contamos ver a paróquia de Vila Chã em 
convívio também na Oração da Eucaristia.

Festas da Senhora da Barca (Gemeses)
Esta semana Gemeses festeja Nossa Senhora na 

Barca do Lago.

Capela da Senhora da Guia (Apúlia) 
No próximo domingo, excecionalmente, vamos ce-

lebrar a Eucaristia na capela da Senhora da Guia. Esta 
Eucaristia é uma oportunidade para todos verem as obras 
que foram realizadas ao longo destes últimos meses, 
que tinham como objetivo substituir o telhado. Este foi 
cumprido mas ao mexer na capela foi necessário interven-
cionar em quase toda a capela. Assim, além do telhado, 
houve melhoramentos nas paredes, pintura total interior 
e exterior, recuperação e manutenção de todos os bancos 
e da Cruz do Presbitério, bem como toda a electrecidade 
e por último a recuperação do vitral na entrada principal.

Felizmente tivemos ajuda e incentivo de algumas 
pessoas da paróquia para angariar dinheiro com peditório, 
porque o dinheiro que a paróquia tinha tornou-se pouco. 

Vamos celebrar na capela no dia 7 de agosto onde o 
ofertório da Eucaristia será para estas obras. Tentaremos, 
assim, terminar as obras e não ficarmos com divídas.

 
Jubileu dos Emigrantes

(igreja jubilar de Esposende)
No dia 13 de Agosto de 2016 temos o Jubileu para 

todos os Emigrantes do Arciprestado.
Neste dia, às 15horas temos a celebração da Eucaristia 

na igreja jubilar do Arciprestado (igreja matriz de Espo-
sende) onde todos os Emigrantes podem pedir o Batismo 
ou a primeira comunhão dos Filhos. Para isso devem 
falar com os párocos da Unidade Pastoral Centro/Sul em 
horário de atendimento. Para a primeira comunhão devem 
trazer documentos em como os filhos fizeram catequese 
no país de acolhimento e estão preparados para celebrar 
a Primeira Comunhão.

18.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23;
Salmo – Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17ac;
2.ª Leit. – Col 3, 1-5. 9-11;
Evangelho – Lc 12, 13-21. 

A liturgia deste Domingo questiona-nos acerca da 
atitude que assumimos face aos bens deste mundo. 
Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem 
a nossa vida; e convida-nos a descobrir e a amar 
esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa 
existência e que nos garantem a vida em plenitude.

Na primeira leitura, temos uma reflexão do 
“qohélet” sobre o sem sentido de uma vida vol-
tada para o acumular bens… Embora a reflexão 
do “qohélet” não vá mais além, ela constitui um 
patamar para partirmos à descoberta de Deus e dos 
seus valores e para encontramos aí o sentido último 
da nossa existência.

A segunda leitura convida-nos à identificação 
com Cristo: isso significa deixarmos os “deuses” 
que nos escravizam e renascermos continuamente, 
até que em nós se manifeste o Homem Novo, que é 
“imagem de Deus”.

No Evangelho, através da “parábola do rico 
insensato”, Jesus denuncia a falência de uma vida 
voltada apenas para os bens materiais: o homem que 
assim procede é um “louco”, que esqueceu aquilo 
que, verdadeiramente, dá sentido à existência.

A cobiça dos bens (o desejo insaciável de ter) é 
idolatria: não conduz à vida plena, não responde às 
aspirações mais profundas do homem, não conduz 
a um autêntico amadurecimento da pessoa. A lógica 
do “Reino” não é a lógica de quem vive para os bens 
materiais; quem quiser viver na dinâmica do Reino 
deverá ter isto presente. 

Quando o coração está cheio de cobiça, de avare-
za, de egoísmo, quando a vida se torna um combate 
obsessivo pelo “ter”, quando o verdadeiro motor 
da vida é a ânsia de acumular, o homem torna-se 
insensível aos outros e a Deus; é capaz de explorar, 
de escravizar o irmão, de cometer injustiças, a fim 
de ampliar a sua conta bancária. Torna-se orgulhoso 
e auto-suficiente, incapaz de amar, de partilhar, de 
se preocupar com os outros, incapaz de respeitar o 
próximo… Fica, então, à margem do Reino.

Atenção: esta parábola não se destina apenas 
àqueles que têm muitos bens; mas destina-se a 
todos aqueles que (tendo muito ou pouco) vivem 
obcecados com os bens, orientam a sua vida no 
sentido do “ter” e transformam o “ter” num deus que 
termina sempre em frustação. Porque a verdadeira 
alegria não está no ter (dinheiro, fama, prestígio...) 
mas no ser.
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Jubileu da Misericórdia
Terminam este domingo as Jornadas Mundiais da 

Juventude em Crácovia, Polónia. O Papa Francisco 
enviou uma Mensagem a todos os jovens no âmbito 
do Ano Santo da Misericórdia que estamos a viver.

Este Jubileu extraordinário 
tem como lema «misericordiosos 
como o Pai»  (cf. Misericordiae Vultus, 
13), aparecendo associado com 
ele o tema das próprias jornadas: 
“Bem-aventurados os misericor-
diosos, porque eles alcançarão 
misericórdia”. Procurando com-
preender melhor que significa a 
misericórdia divina, o Papa explica.

Para falar de misericórdia, o An-
tigo Testamento usa vários termos, 
sendo os mais significativos hesed 
e rahamim. O primeiro, aplicado a 
Deus, expressa a sua fidelidade inde-

fectível à Aliança com o seu povo, que Ele ama e perdoa 
para sempre. O segundo, rahamim, pode ser traduzido 
por «entranhas», evocando de modo especial o ventre 
materno e fazendo-nos compreender o amor de Deus pelo 
seu povo como o duma mãe pelo seu filho. Assim no-lo 
apresenta o profeta Isaías: «Acaso pode uma mulher es-
quecer-se do seu bebé, não ter carinho pelo fruto das suas 
entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, Eu nunca te 
esqueceria» (Is 49,15). Um amor assim implica criar dentro 
de mim espaço para o outro, sentir, sofrer e alegrar-me 
com o próximo. No conceito bíblico de misericórdia, está 
incluída também a valência concreta dum amor que é fiel, 
gratuito e sabe perdoar. Neste texto de Oseias, temos um 
belíssimo exemplo do amor de Deus, comparado ao dum 
pai pelo seu filho: «Quando Israel era ainda menino, Eu 
amei-o, e chamei do Egipto o meu filho. Mas, quanto mais 
os chamei, mais se afastaram (...). Entretanto, Eu ensinava 
Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, mas não reco-
nheceram que era Eu quem cuidava deles. Segurava-os 
com laços humanos, com laços de amor, fui para eles 
como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto; 
inclinei-me para ele para lhe dar de comer» (Os 11, 1-4).

Apesar do comportamento errado do filho, que 
mereceria uma punição, o amor do pai é fiel e perdoa 
sempre um filho arrependido. Como vemos, na mise-
ricórdia está sempre incluído o perdão; a misericórdia 
divina «não é uma ideia abstracta mas uma realidade 
concreta, pela qual Ele revela o seu amor como o de 
um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio 
filho. (...) Provém do íntimo como um sentimento 
profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de 
indulgência e perdão» (Misericordiae Vultus, 6). (cont.) 
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
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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

Festa do Idoso
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.



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 Paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Maria Maurício Pereira e  filho 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém e marido 
— Maria Gonçalves Agra e Arlindo Agra Pereira
— Joaquim Faria Mariz
— José Tomás Azevedo, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros 
20h00 – Capela Senhora da Barca do Lago
— Nossa Senhora da Barca
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e Soledade
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
Quinta-feira    04 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros, e família
— Emília Gonçalves da Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Marques da Silva, pai e família
— Manuel da Silva Penteado
— Cecília Martins de Lima
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— António Torre da Silva e esposa
— Manuel da Costa Clemente e esposa
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— P.e Manuel Ferreira Torre
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Alcinda Fernandes e família
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco, marido e 

mãe

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Arminda Mendonça Machado e genro
— Maria da Silva Vieira de Sousa
20h00 – Capela Senhora da Barca do Lago
— À Senhora da Barca
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e Soledade
— Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria da Silva Duarte
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

Sexta-feira     05 de agosto
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Luis Miguel Gonçalves da Silva

19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Luis Miguel Gonçalves da Silva
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— José António Faria Martins Eesposa e Filho
— António Miranda Domingues
— José Maria Pereira Silva, País e Sogros
— Argemiro Dias dos Santos e Filho
— Francisco Hipolito Silva Gomes,Pais e Irmãos
— Maria Rodrigues da Vinha
— António Moreira Vieira
— António Da Vinha Marques
— Alda Amaral do Passos

20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Fernandes do Cabo 
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Francelina Gomes Cunha ,marido,pais e irmãos 
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquin Cruz Vendeiro e pais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Fernandes Vasquinho
— Arminda Narciso Morais  
— Marcos Sá Escrivães ,esposa e cunhados
— Joaquim Martinho
— Palmira Morais Catarino , marido e filho
— Maria Olinda V.Gonçalves Ribeiro
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Manuel Gonçalves Vasco e esposa
— Maria Rodrigues Torres 
20h00 – Capela Senhora da Barca do Lago
— Nossa Senhora da Barca 
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e da Soledade
— Manuel Lopes da Silva Miranda e esposa
— António Luzio Campino
— Adélio Rodrigues Pereira
Sábado 06 de agosto
16h45 – igreja  paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Antónia Pires da Torre (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Idalina Alves da Lage e Marido (filha Teresa)
— Almas do Purgatório (Rosa)
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria Alice Carvalho Faria
— Manuel Gonçalves Pimenta e Teresa Gonçalves Pi-

menta e família
— José Alves Batista, esposa e almas do purgatório 
— António Pimenta e família 
— Manuel Carreira Martins e família
— José Chaves e esposa 
— António Pimenta (Filho António)
— Manuel Barroselas Maciel
— António Cristiano Lopes Ferreira
— Maria Laurentina Ferreira Maciel
— José Alves da Lomba (11)
— Delinda Ferreira da Silva (2)
— Maria Alves de Faria (14)
— Maria Celeste Ferreira da Silva, irmãos e cunhado
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confrª Santíssimo Sacramento
— Almas (confr.ª)
— Joaquim Félix Santil e irmã Maria Brealinda (30.ºdia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Laurentina Ferreira Morgado (30.º dia)
— Laura Faria Mariz (1.º Aniv.º)

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Fernandes Marques (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Esperança Gonçalves Marcos (Aniv.)
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família (esposa)

Intenções do Papa para agosto
UNIVERSAL – Fraternidade no Desporto. Para 
que o desporto seja uma oportunidade de encontro 
fraterno entre os povos e contribua para a causa da 
paz no mundo.

PELA EVANGELIZAÇÃO – Viver o Evangel-
ho. Para que os cristãos vivam o seguimento do 
Evangelho dando testemunho de fé, de honestidade 
e de amor pelo próximo.

Segunda-feira 01 de agosto
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Rosalina Fernandes Barbosa
20h00 – Capela Senhora da Barca do Lago

(Novena da Senhora da Barca)
— Nossa Senhora da Barca

Terça-feira 02de agosto
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende

(Festa da Padroeira) 
— Santa Maria dos Anjos (Padroeira)
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— António Neiva, filha Celina e cunhados
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Nuno Albino Rosas Lima
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Horácio Filipe da Silva Fernandes
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Maria Augusta Miranda Gonçalves, pais e cunhados
— Alcinda Fernandes e família
— Elbino Barbosa Miranda, fillho e sogros
20h00 – Capela Senhora da Barca do Lago
— Nossa Senhora da Barca
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Carolina Figueiredo dos Santos, nora, pais, sogro e 

cunhados
— Cândida Serra e marido
21h30 – Igreja da Matriz de Esposende

(Início Novena à Senhora da Saúde e Soledade) 
— Celebração musical Mariana  na Igreja Matriz, 

seguida da Procissão de Velas para a Capela de 
Nossa Senhora da Saúde

Quarta-feira 03 de agosto
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Esmeralda Pedrosa
— António Pedrosa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Esmeralda Pedrosa
— António Pedrosa
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Joaquim Gomes Enes, país e sogros
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Carlos Rodrigues Carvalho, Esposa, Irmão António 

e Maria da Guia Lima Carvalho Vitorino
— Maria Alvim Maia, Pais e Irmãos
— Maria Adelaide Ribeiro Ferreira Rebelo
— Ana correia Fernandes Oliveira
— Maria Leonilde Real Alves Quinta e Joaquina Gon-

çalves Reale Familia
— Eduarda Pires Fernandes Eiras Regado
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S.José
— Sergio Filipe Dias, Irmã e Avós
— António Sá Solino
— Fernando Eiras da Silva, Filho e Genro

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Felisbela Ferreira Braga (30.º dia)

Domingo   07 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Sagrado Coração de Jesus
09h30 – Capela da Senhora da Guia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h30 – no monte de S. Lourenço
— Paroquianos (missa do Convívio em S. Lourenço)
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
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 oito 

(Apúlia, Palmeira de Faro, Fão, Vila Chã, Curvos, 
Mar, Rio Tinto e Fonte Boa) das 15 Peregrinações 
Jubilares à Igreja Matriz de Esposende – a Igreja 
Jubilar do nosso Arciprestado, que este ano está a 
celebrar o centenário da sua criação.

As próximas Peregrinações estão assim agen-
dadas:
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


