
20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 38, 4-6. 8-10;
Salmo – Sal 39, 2-3. 4. 18;
2.ª Leit. – Hebr 12, 1-4;
Evangelho – Lc 12, 49-53. 

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos 
propõe convida-nos a sermos sinais de contradição 
no mundo, afastado de Deus, em que vivemos.

A profecia de Isaías (66,18-21), lida neste domin-
go, rompe os nossos estreitos e falsos privilégios e 
alarga em muito a estrada da salvação, pondo todos 
os povos, como NOSSOS irmãos, festivamente a 
caminho de Jerusalém! Para espanto nosso, o grande 
Isaías tinha já posto Deus a pronunciar a seguinte 
bênção: «Bendito o meu povo, o Egipto e a Assíria, 
obra das minhas mãos, e Israel, minha herança» 
(19,25).

«Jeremias deve morrer». Para os ministros do 
rei, claro! E deve morrer porque «semeia o desâni-
mo» entre os combatentes e o povo, «com as pala-
vras que diz». Estamos no ano 588 a.C. Jerusalém 
está cercada pelo poderio babilónico; dentro da 
cidade, um punhado de combatentes sem hipótese 
de sucesso. Jeremias aconselha à rendição para 
evitar a destruição da cidade e o massacre do povo. 
Condenado em praça pública por ter voz própria, 
por pensar pela sua cabeça e estar mais preocupado 
com as pessoas concretas do que com o chavão «bem 
do povo», é lançado na cisterna. Um estrangeiro, 
neste caso um etíope, assume a voz do bom senso 
e salva-o da morte. 

Resistir. «Ainda não resististes até ao sangue», 
escreve o autor da carta aos Hebreus (cap. 12), 
apelando à resistência e à luta com os olhos postos 
n’Aquele «que suportou contra si tão grande hos-
tilidade», até à morte. 

O cristão está no centro das atenções («grande 
número de testemunhas») da sociedade que o olha 
com olhar de lince à busca do menor deslize para o 
condenar e abater. Assim aconteceu com Cristo, a 
quem não faltaram fariseus a «observá-Lo»; assim 
aconteceu com os seus discípulos ao colherem es-
pigas ao sábado. Eles com os olhos postos em nós; 
nós com os olhos postos em Cristo que «suportou 
a cruz, desprezando a sua ignomínia». O ontem de 
Cristo é o nosso hoje; o seu hoje é o nosso amanhã. 
Perseverança para não nos deixarmos «abater pelo 
desânimo», é o grande desafio – a palavra de ordem 
– que a carta aos Hebreus nos coloca. 

Assumir a Fé. A fé é adesão à Pessoa de Cristo 
e compromisso com o seu projecto; não é panaceia 
nem lavar de mãos, antes definição duma forma de 
viver e estar onde a abstenção é cobardia. A fé não é 
neutral, implica atitudes e comportamentos, e, como 
tal, opções; implica separação de águas, mesmo 
dentro da própria família. Ontem e hoje..
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Jubileu da Misericórdia
Seguindo a indicação do Papa Francis-

co para repararmos melhor nas obras de mi-
sericórdia, vamos hoje ver, rapidamente, mais 
duas: vestir os nus; dar pousada aos peregrinos.

Parecendo distintas, 
e realmente são-no, elas 
acabam por ser muito 
coincidentes. Porque quer 
vestindo e proporcionando 
roupa e agasalho àqueles 
que necessitam, quer dan-
do pousada aos peregrinos, 
‘agasalhamo-nos’ também. 
Todo o ser humano precisa, 
com certeza, de se prote-
ger do tempo, do frio, da 
chuva, mas precisa, com 
certeza também, de ter 
um teto onde se abrigue, e 
muitos dos nossos irmãos  
para reparar que há muita 
gente mal abrigada, mal 
acondicionada, porque não 
tem uma habitação que 
corresponda a esta necessi-

dade básica de viver revestido e protegido e abrigado, 
quer na roupa que tenha, quer na casa de que disponha.

Há aqui uma obrigação concreta e uma atenção 
precisa a necessidades que às vezes não estão assim 
tão longe de nós, nem dos espaços onde habitamos, 
nem das ruas que percorremos, de dia ou de noite. E há 
também, nas circunstâncias atuais da Europa e até neste 
espaço do mundo mais próximo, tantos que imigram e 
alguns deles trazem necessidades absolutas de serem 
acolhidos, de serem albergados e de serem, também 
aqui, correspondidos pela nossa solicitude. Todo este 
drama imenso que se passa com os refugiados do pró-
ximo Oriente ou do norte de África, que com certeza 
interpela a nossa consciência de cidadãos e membros de 
uma sociedade que o queira ser, em que as pessoas es-
tejam próximas umas das outras, pois tudo isto dá uma 
particular acuidade a estas obras de misericórdia de 
vestir os nus e dar pousada, dar abrigo, aos peregrinos.

Claro que quando estas obras de misericórdia 
obtiveram esta formulação, em séculos passados, 
muitos dos peregrinos eram peregrinos também no 
sentido de ir a um local espiritual à procura de algu-
ma resposta divina. Mas hoje em dia os peregrinos 
são de muita ordem, não apenas esses, antigos e 
modernos, mas os que agora nos procuram à busca 
de refúgio, à busca de proteção, à busca de morada.

Pois estejamos particularmente atentos também a 
estas obras de misericórdia: vestir os nus; dar pousada 
aos peregrinos.
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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 Paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— Manuel da Silva Félix
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Maria Maurício Pereira e filho
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria da Eira Lopes  
— Maria Fernandes Vasquinho
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Laurentina Arantes Carreira, pais e sogros
— Lúcia de Sá Escrivães
21h00 – Capela da Senhora da Senhora da Guia
— Manuel Almeida de Vale Pais e Sogros
— Cecília da Conceição Correia Rebelo
Quarta-feira 17 de agosto
21h00 – Capela da Senhora da Senhora da Guia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Pais
— António da Conceição Esposa e Filho
— João Dias Lopes e Família
— Mario AugustoPedrosa Ferreira da Rocha Pais, Sogro 

e Cunhado
— Alfredo Gomes Catarino Junior
— Maria Belmira Alves Sousa e Arminda Marques Al-

meida e Marido
— Mateus Torres Moreira
— Felismina Gonçalves Lopes
— Maria Alvim Maia
— António Linhares Pais Sogros e Irmãos
— António Sá Solino
Quinta-feira    18 de agosto
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— João Pedro Menina Eiras
— Adélio Rodrigues Pereira
— Rosalina Fernandes Barbosa
— António Ribeiro da Silva Couto
— Maria Adelaide Ferreira da Silva Lobo e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— P.e José Felicio, Professora Ema Lamela e mãe 
— Álvaro de Barros Ferreira
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Maria dos Anjos Mota
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Nuno Albino Rossas Lima
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Vicente, esposa, filho, pais e sogros
— Cecília Martins de Lima
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— David da Silva Sampaio
— Augusto Rafael e avós
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Américo Bento Queiróz
— Alcinda Fernandes e família
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Rosália Moledo Brandão, marido e filho
— Maria Ermelinda da Costa Lata

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Rosária Moreira Gomes, Júlio da Silva e Gabriel Moreira 

da Silva, esposa e neto Joaquim
— Manuel José dos Santos Ferreira, sogros e Maria Ribeiro 

Alves
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria da Silva Vieira de Sousa
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Teodósio Gmes Gonçalves 
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Arminda G. Narciso Morais
— Joaquim Nogueira Miranda
—  Maria Fernandes Vasquinho 
— Marcos Sá Escrivães, esposa e irmãos
— Ramiro Cruz Torres, esposa e filho
— José Joaquim Gomes Dourado
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Manuel Viana ,esposa e filho António
— Em louvor do Senhor dos Passos
21h00 – igreja Matriz de Apúlia

(Procissão de velas)
— Nossa Senhora da Guia
Sexta-feira     19 de agosto
10h00 – Igreja Matriz de Esposende

Dia da Cidade, do Munícipe e do Concelho 
— Todos os habitantes de Esposende
21h00 – capela da Senhora da Guia de Apúlia
— Alda Amaral de Passos e Marido
— Albertina Lopes Deveza, Marido, Filha Maria e Genro 

Fernando e Maria da Guia e Marido
— Fernando Rodrigues Escrivães
— S. Sebastião M.C. Angelina Ferreira
— Maria Faria Dias, Olivia, e Marido
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
— Maria Adelina Eiras Silva e Martins Eiras Silva e 

Irmão António
— Alfredo Gomes Catarino Júnior
Sábado 20 de agosto
16h00– igreja paroquial de Vila Chã
— S. João Baptista
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Julia Alves Maciel, marido e filha (irmão José Maciel)
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Irmãos da Confraria de St.António
— Fátima Martins do Paço, pai e família
— Maria Celeste Jesus Maciel e marido (filho Joaquim)
— Manuel Gomes Pimenta
— António Fernandes Carvalho
— António José Oliveira dos Santos e família
— Maria Gonçalves Azevedo e Manuel Ribeiro Azevedo 

(afilhada Lurdes)
— António de Sá e esposa
— Maria Celeste Gonçalves Silva, marido, pais e irmãs 

(filha Ester)
— Alfredo Pedreira de Faria (4)
— António Cristiano Lopes Ferreira
— Maria Larentina Ferreira Maciel
— Irene Carreira de Azevedo Nogueira
— Maria Alves da Silva (16)

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 Evange-

lho. Para que os cristãos vivam o seguimento do 
Evangelho dando testemunho de fé, de honesti-
dade e de amor pelo próximo.

Segunda-feira 15 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Pelos Paroquianos
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Em honra da Senhora dos Emigrantes
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— Maria Moreira da Costa Pais, Irmão e Cunhado
— Zulmira Alves Queiroga e Irmã Carolina Maria Alves 

Queiroga
10h00 – igreja Matriz de Esposende

Bênção dos Sinos e Procissão para
o Souto da Senhora da Saúde,

onde será celebrada a Eucaristia da Festa
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Cofr.ª Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Apostolado da Oração
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Delfino da Silva Couto
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Pelos Paroquianos
Terça-feira 16 de agosto
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Alves de Sá
— Maria Dulce Miranda Marques
— Teresa Martins Alves Felgueiras
— Helena Neiva Barreiro, marido e pais
— Manuel Francisco Martins Rei e esposa
— Maria da Conceição
— Laurentina Mota Cepa Mendanha
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Quintino Pedrosa Viana, Damião Gomes Loureiro e 

Emídia Moreira Morais
— Delfino da Silva Couto
— Raimundo Rolo Pereira
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, filho, Celina e cunhado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Manuel da Silva Sá
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Paulo César Mosteiro de Sá e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Maria Alice Barbosa Brás e Pais
— Laurinda Pereira Couto, filhos e família
— Augusto Rosa Gonçalves, esposa, filha e genros
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— Maria Antónia Pires
— Alcinda Fernandes e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Maria Ferreira Dias, José Boaventura da Silva e fa-

mília

— Deolinda Ferreira da Silva (4)
— José Alves da Lomba (13)
— Joaquim Martins Sá, marido e neto Manuel (Laurinda)
— Laurinda da Silva Lage (filha Paula)
— Joaquim Gonçalves do Vale e família (filho António)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Júlia Maciel de Sousa (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora da Bonança
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jorge Fontão Pereira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Dias de Faria 
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Álvaro Pereira Catarinoe e família
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Maria Angelina Pereira da Lage, irmãos, pais e sogros
— Ana Agostinha Alves e marido
— Em honra de S. José
— Armando Santos Ferreira, irmãos António e Jorge e pais
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Baptista de Sousa

Domingo   21 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos irmãos da Confraria das Almas
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Alice Martins Gomes e marido 
— Rosa Frei Lopes
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— P. Manuel Ferreira da Torre
09h30 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
16h00 – Procissão da Senhora da Guia (Apúlia)
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P. Manuel Faria Borda
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Párocos Falecidos


