
13 de Agosto 
Jubileu dos Emigrantes

(igreja jubilar de Esposende)
No próximo sábado, dia 13 de Agosto, temos o 

Jubileu dos Emigrantes do Arciprestado.
Neste dia, às 15h30 temos a celebração da Euca-

ristia na igreja jubilar do Arciprestado (igreja matriz 
de Esposende) com a Primeira Comunhão dos Filhos 
dos Emigrantes. 

Para preparar a Primeira Comunhão teremos 
um encontro com as crianças e seus pais na pró-
xima quinta-feira, dia 11, às 10h00. Quem ainda 
não entregou, deve trazer nesse dia os documentos 
comprovativos de que  os filhos fizeram catequese no 
país de acolhimento e estão preparados para celebrar 
a Primeira Comunhão.

Procissão do Centenário
A Procissão das Festas da Senhora da Saúde de 

Esposende será, este ano, comemorativa do Cen-
tenário da criação do Arciprestado de Esposende, 
integrando a Bandeira e o andor do Padroeiro(a) 
de cada Paróquia.

Aqui deixamos já a nossa gratidão a todos quan-
tos vão colaborar para que as celebrações deste 
centenário sejam sinal de Igreja/Comunhão.

Gandra e Gemeses
Durante o mês de agosto as paróquias de Gandra (S. 

Martinho) e Gemeses (S. Miguel) só têm Eucaristia ao 
sábado e ao domingo.

19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 18, 6-9;
Salmo – Sal 32, 1 e 12. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 11, 1-2. 8-19;
Evangelho – Lc 12, 32-48. 

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos pro-
põe convida-nos à vigilância: o verdadeiro discípulo 
não vive de braços cruzados, numa existência de 
comodismo e resignação, mas está sempre atento 
e disponível para acolher o Senhor, para escutar os 
seus apelos e para construir o “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos as palavras de 
um “sábio” anónimo, para quem só a atenção aos 
valores de Deus gera vida e felicidade. A comuni-
dade israelita – confrontada com um mundo pagão 
e imoral, que questiona os valores sobre os quais 
se constrói a comunidade do Povo de Deus – deve, 
portanto, ser uma comunidade “vigilante”, que 
consegue discernir entre os valores efémeros e os 
valores duradouros.

A segunda leitura apresenta Abraão e Sara, 
modelos de fé para os crentes de todas as épocas. 
Atentos aos apelos de Deus, empenhados em res-
ponder aos seus desafios, conseguiram descobrir os 
bens futuros nas limitações e na caducidade da vida 
presente. É essa atitude que o autor da Carta aos 
Hebreus recomenda aos crentes, em geral.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre a 
vigilância. Propõe aos discípulos de todas as épocas 
uma atitude de espera serena e atenta do Senhor, 
que vem ao nosso encontro para nos libertar e para 
nos inserir numa dinâmica de comunhão com Deus.

O verdadeiro discípulo é aquele que está sem-
pre preparado para acolher os dons de Deus, para 
responder aos seus apelos e para se empenhar na 
construção do “Reino”.

Decididamente, Jesus não Se cansa de chamar os 
seus discípulos a uma vida de pobreza, no Evangel-
ho deste domingo e do domingo passado. Mas Ele 
próprio sabia bem que o dinheiro é necessário para 
viver. Segundo o Evangelho, a pobreza não é a 
miséria. Já no domingo passado Jesus convidava 
a sermos ricos aos olhos de Deus e não a ameal-
harmos para nós mesmos. Hoje, diz uma pequena 
frase muito esclarecedora: “Não temas, pequenino 
rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o Re-
ino”. Devemos, em primeiro lugar, ser amados para 
podermos aprender a amar. A verdadeira pobreza 
consiste em reconhecer a ligação de dependência no 
amor e na vida. Somos convidados a nunca esquecer 
que tudo o que temos e somos é sempre, antes de 
mais, um dom. O nosso Pai confia-nos a vida, para 
que a façamos frutificar em aventura de amor. Isso 
deveria preservar-nos do “espírito de possessão” e 
abrir o nosso coração para aprender sem cessar a 
receber e podermos, por nossa vez, dar.
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Jubileu da Misericórdia
Terminaram no domingo passado as Jornadas Mun-

diais 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 e que damos continuidade ao 
que publicamos a semana passada.

O Novo Testamento fala-nos da 
misericórdia divina (eleos) como 
síntese da obra que Jesus veio 
realizar no mundo em nome do 
Pai (cf. Mt 9, 13). A misericórdia 
de Nosso Senhor manifesta-se so-
bretudo quando Se debruça sobre 
a miséria humana e demonstra a 
sua compaixão por quem precisa 
de compreensão, cura e perdão.

No capítulo 15 do Evangelho de 
Lucas, podemos encontrar as três 
parábolas da misericórdia: a ovelha 
tresmalhada, a moeda perdida e 
a conhecida por «filho pródigo».

Nestas três parábolas, impressiona a alegria de Deus, 
a alegria que Ele sente quando reencontra um pecador e 
o perdoa. Sim, a alegria de Deus é perdoar! «Cada um de 
nós é aquela ovelha tresmalhada, a moeda perdida; cada 
um de nós é aquele filho que esbanjou a própria liberdade, 
seguindo ídolos falsos, miragens de felicidade, e perdeu 
tudo. Mas Deus é um pai paciente, espera-nos sempre! 
Respeita a nossa liberdade, mas permanece sempre fiel. 
E, quando voltamos para Ele, acolhe-nos como filhos na 
sua casa, porque nunca, deixa de esperar por nós com 
amor. E o seu coração fica em festa por cada filho que 
volta para Ele. Vive esta alegria, cada vez que um de 
nós, pecadores, vai ter com Ele e pede o seu perdão» 
(Angelus, 15 de Setembro de 2013). A misericórdia de 
Deus é muito concreta, e todos somos chamados a fazer 
experiência dela pessoalmente. Quando tinha dezassete 
anos, num dia em que devia sair com os meus amigos, 
decidi passar antes pela igreja. Ali encontrei um sacerdote 
que me inspirou particular confiança e senti o desejo de 
abrir o meu coração na Confissão. Aquele encontro mudou 
a minha vida. Descobri que, quando abrimos o coração 
com humildade e transparência, podemos contemplar 
de forma muito concreta a misericórdia de Deus. Tive 
a certeza de que Deus, na pessoa daquele sacerdote, já 
estava à minha espera, ainda antes que desse o primeiro 
passo para ir à igreja. Nós procuramo-Lo, mas Ele ante-
cipa-Se- nos sempre, desde sempre nos procura e encon-
tra-nos primeiro. Talvez algum de vós sinta um peso no 
coração e pense: Fiz isto, fiz aquilo… Não temais! Ele 
espera-vos. Como é belo encontrar no sacramento da 
Reconciliação o abraço misericordioso do Pai, descobrir 
o confessionário como o lugar da Misericórdia, deixar-
nos tocar por este amor misericordioso do Senhor que nos 
perdoa sempre! E tu, caro jovem, já alguma vez sentiste 
pousar sobre ti este olhar de amor infinito que, para além 
de todos os teus pecados, limitações e fracassos, continua 
a confiar em ti e a olhar com esperança para a tua vida? 
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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) ............................. 09h00 – 10h00

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
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Lourenço
— Armindo da Silva Branco
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— Maria Celeste Pires e família
— Associação do Coração de Jesus
— António Jorge Miranda Pires e Família
— Maria Barbosa, marido e filha
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Ludovina Rosa Silva, marido e filhos
— Alcinda Fernandes e família
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Acção de Graças (Bodas de Prata de Fernanda e Abílio)
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Adelino Barros Faria e pais
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Maria Moreira Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Celeste Gonçalves Queiroga Marido e Filho
— S. Félix M.C. Conceição Ferreira
— Adelino Moreira Marques Casais
— António Sá Solino
— Fernando Gomes Duarte Estremina
— N. Senhora e Santissimo Sacramento
— Manuel Torres da costa Monteiro, Filho, Pais, Sogros 

e Genro
— Solino Gomes Morim e Alice Gomes Moreira
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém e marido
—  Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros 
— Joaquim Faria Mariz
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo 

Valente
— Júlia Maciel de Sousa
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz 
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosália Alves Vilas Boas, marido e filhos
Quinta-feira    11 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Lourenço
— Armindo da Silva Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Nuno Albino Rossas Lima
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Cecília Martins de Lima
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e Soledade
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Guerra Laranjeira
— José Luis Castro Gonçalves e família

21h00 – igreja Matriz de Apúlia
(Procissão de velas Início Novena à Senhora da Guia)
— Senhora da Guia
Sexta-feira     12 de agosto
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Maria Adriana Portela Queirós
19h00 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Santo António da Fonte
— D. Maria Rodrigues Mota, marido e filhos
— D. Carolina Fernandes de Campos, marido e filhos
— Acção Graça ao Bom Jesus, Nossa Senhora e Almas
20h00 – capela da Senhora da Guia de Apúlia
— Alda Amaral de Passos e Marido
— Rosa Gonçalves da Costa
— Albino Gomes Machado e Familia
— São Judas Tadeu
— José Conceição de Castro Lisboa
— Delfim Barros Gonçalves Real e Sogros
— Manuel Gomes Fernandes
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Belmira Alves Sousa
— Alminda Marques Almeida e Marido
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Fernandes do Cabo  
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Joaquina Azevedo Cruz
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Arminda G. Narciso Morais 
— Marcos Sá Escrivães, esposa e pais
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— José Joaquim Gomes Dourado 
21h00 –  Igreja Matriz de Esposende
Procissão de velas para a capela da Senhora da Saúde 

em união com os Peregrinos de Fátima
21h00 –  Paróquia de Fão
Procissão de velas a sair das Pedreiras (Caldeirão), 

sendo responsável Emília Torres do Monte 
Sábado 13 de agosto
15h30– igreja matriz de Esposende
— Jubileu dos Emigrantes
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Idalina Alves da Lage e Marido (filha Alexandrina)
— José Gonçalves Neiva 
— Carolina Gomes Martins e marido (Rosa)
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— João Valente Barroso Lopes, irmã Brealinda e família
— Firmino Silva Azevedo e esposa
— Maria Conceição Ribeiro Santos Mariz e marido
— Firmino Silva Azevedo e esposa 
— Rosalina Lopes Ferreira do Santos
— Adelino Maciel Lopes
— Manuel Lopes, esposa, pais, sogros e irmãos (Maria 

do Carmo)
— Alfredo Pedreira de Faria (3)
— Irene Carreira de Azevedo Nogueira 
— Maria Celeste Gonçalves Silva e marido (neta Paula)
— Delinda Ferreira da Silva (3)
— Maria Alves de Faria (15)
— José Alves da Lomba (12)
— Teresa Gonçalves Pimenta (Laurinda)

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 08 de agosto
19h00 – Igreja do Bom Jesus de Fão
— Luis Miguel Gonçalves Silva e Rosa Vasco Gonçalves
— Joaquim Lopes Gaifém
— Joaquim Vasco Gomes Tomé e esposa
— Maria José Graça Oliveira, Emídio Ramos Saraiva e 

Adelaide Ferreira Miranda
— António Gomes Viana
— Acção de Graças ao Senhor do Bom Jesus
— Carlos Morais da Benta
— Albina Barros Peixoto e marido e Dr. Albino Pedrosa 

Campos
20h00 – Capela Senhora do Amparo
— Esmeralda Moreira Ferreira, marido e Mãe
— Carminda Moreira da Silva
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria Teresa Gomes Vieira
— Rosalina Fernandes Barbosa
— António Novo e Amélia Eiras
— José Miguel Pereira da Costa Morais
Terça-feira 09 de agosto
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— S. Lourenço
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada, e sobrinho
— David da Silva Sampaio
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa, marido e filha
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Manuel Vicente, esposa, filho, pais e sogros
— Manuel Marques da Silva, sogros e José Alves
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Ferreira Pires e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Gregório da Silva Martins. esposa, filhos, netos e 

genro
— Maria Augusta Miranda Gonçalves, pais e cunhado
— Maria do Carmo Martins da Torre , marido e filha
— Manuel Neto Afonso, sogros e família
— Alcinda Fernandes e família
— Maria do Nasciment e irmã
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Maria Augusto Marques da Silva e pais
— Emília Gonçalves da Silva
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e Manuel 

da Costa Barroso e família
— Delfim da Cruz Martins, filho, pais, irmãos, cunhados 

e sogros
21h00 – Capela da Senhora da Saúde e da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
Quarta-feira 10 de agosto
19h00 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Vicente Curto e esposa
— Cândido de almeida Lagoela
— Patrocínia Gonçalves Patrão, marido e família
— Santíssimo Sacramento e todos os Santos
— Intenção particular
— Vasco José Gonçalves Alburqueque Carvalho

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Laurentina Ferreira Morgado (30.º dia)
— Laura Faria Mariz (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquim Alegre Alves Queiroga (1.º Aniv.º)
— Adelina Augusta Martins Pais (30.º Dia)

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— António Matos Ferreira, pais, irmão Manuel e família 

(Aniv.º)
— Pais de Maria Angelina Afonso Portela (Aniv.º) 
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Palmira Martins Gomes, marido, filho e genros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Ramiro Gomes Viana (1.º Aniv.º)
— Cristina Maria Santos Conceição (1.º Aniv.º)
— Adelina Augusta Martins Pais (30.º dia)
21h30 –  Paróquia de Fão

Procissão de velas da Senhora de Fátima,
da Igreja Matriz para a Capela

Domingo   14 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h00 – recinto da Barca do Lago
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Missa em honra dos emigrantes
09h00 – Procissão em Vila Chã
— Em honra de S. Lourenço
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – No Recinto de S. Lourenço
— Missa Campal honra de S. Lourenço
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos (Aniv.º)
— Maria Azevedo Domingues, filho, pais e sogros
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
— Ramiro Gomes Viana


