
Anuais da S.ª do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário pede para anunciar 

e se possível publicar no boletim, que irá fazer a cobrança 
dos anuais durante o mês de setembro.

Ass. do Coração de Jesus  (Vila Chã)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus, tendo 

conhecimento das dificuldades económicas da Fábrica da 
Igreja, e num sentido de comunhão, entregou à mesma 
um donativo de 4.000,00 € (quatro mil euros).

Dia Arquidiocesano do Catequista
Como é habitual, celebra-se no dia 10 de Setembro, 

no Sameiro, o Dia Arquidiocesano do Catequista, com o 
Jubileu dos Catequistas.

Para facilitar a participação dos catequistas da nossa 
Unidade Pastoral, precisamos de saber, quanto antes, 
quantos pretender ir de autocarro, para se tratar o mesmo.

Obras da Capela Senhora da Guia
Terminadas que estão as obras da Capela de Nossa 

Senhora da Guia, cuja primeira fase (telhado e pintura ex-
terior) foi entregue por Orçamento e pagas pela Fábrica da 
Igreja, podemos agora apresentar o resultado das “obras 
complementares” que entretanro também foram feitas e 
que não estavam contempladas na proposta orçamentada.

Receita
Peditório na freguesia  .................................. 9.316,00 €
Esmolas na capela  .......................................  1.090,00 €
Ofertório da missa dia 07/08  ........................... 751,00 €
Junta de Freguesia  ..........................................  400,00 €
Outras ofertas (entregues ao Pároco)  .............  135,00 €
Total  ........................................................... 11.692,00 €

Despesa
Pintura Interior da capela  ............................  3.875,00 €
Recuperação dos bancos  .............................  1.845,00 €
Recuperação da Cruz (mão de obra)*  ............  300,00 € 
Eletricista  .......................................................  386,35 €
Recuperação ferros vitral  ...............................  629,50 €
Ferro  ...............................................................  450,00 €
Recuperação vitral  .........................................  615,00 €
Vidros para o Vitral  ........................................  780,00 €
Motor e comandos p/ Portão parque  ..............  500,00 €
Recuperação do Sacrário  .............................  1.000,00 €
Total  ..........................................................  10.380,85 €
Saldo  .............................................................1.311,65 €

* Só a mão de obra. Todo o matrerial foi oferecido pelas em-
presas M. Ferreira Moreira e António Pedrosa Ind. e Decoração. 

O saldo positivo foi entregue à Fábrica da Igreja para 
manutenção e obras na Capela.

Agradecimentos
Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram 

com donativos mas em especial à Junta Freguesia, ao 
Sr. Manuel Moreira, da Empresa M. Ferreira Moreira, 
e ao Sr. António Pedrosa, da empresa António Pedrosa 
Indústria e Decoração.

Agradece-se ainda ao Grupo Coral e alguns par-
ticulares que suportaram o custo do Quadro elétrico 
da Capela e as lâmpadas Leds, no valor de 1.200,00 €.

21.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 66, 18-21;
Salmo – Sal 116, 1. 2;
2.ª Leit. – Hebr 12, 5-7. 11-13;
Evangelho – Lc 13, 22-30. 

A liturgia deste Domingo propõe-nos o tema da 
“salvação”. Diz-nos que o acesso ao “Reino” – à 
vida plena, à felicidade total (“salvação”) – é um 
dom que Deus oferece a todos os homens e mulheres, 
sem excepção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar 
a uma vida baseada nesses valores que nos tornam 
orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto- -suficientes, 
e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega, 
de dom da vida.

Na primeira leitura, um profeta não identificado 
propõe-nos a visão da comunidade escatológica: será 
uma comunidade universal, à qual terão acesso todos 
os povos da terra, sem excepção. Os próprios pagãos 
serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e 
serão convidados para o serviço de Deus.

A segunda leitura parece, à primeira vista, apresen-
tar um tema um tanto deslocado e marginal, em relação 
ao que nos é proposto pelas outras duas leituras; no 
entanto, as ideias propostas são uma outra forma de 
abordar a questão da “porta estreita”: o verdadeiro 
crente enfrenta com coragem os sofrimentos e prova-
ções, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa forma, 
educa, corrige, mostra o sem sentido de certas opções 
e nos prepara para a vida nova do “Reino”.

No Evangelho, Jesus – confrontado com uma per-
gunta acerca do número dos que se salvam – sugere 
que o banquete do “Reino” é para todos; no entanto, 
não há entradas garantidas, nem bilhetes reservados: é 
preciso fazer uma opção pela “porta estreita” e aceitar 
seguir Jesus no dom da vida e no amor total aos irmãos.

Para nós, assumidamente cristãos, Jesus dizia que, 
no banquete do “Reino”, muitos apareceriam a dizer: 
“comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas 
praças”; mas receberiam como resposta: “não sei de 
onde sois; afastai-vos de mim todos os que praticais a 
iniquidade”. Este aviso toca de forma especial aqueles 
que conheceram bem Jesus, que se sentaram com ele à 
mesa (da eucaristia), que escutaram as suas palavras, 
que fizeram parte do conselho pastoral da paróquia, 
que foram fiéis guardiães das chaves da igreja ou dos 
cheques da conta bancária paroquial… mas que nunca 
se preocuparam em entrar pela “porta estreita” do 
serviço, da simplicidade, do amor, do dom da vida. 
Esses – Jesus é perfeitamente claro e objectivo – não 
terão lugar no “Reino”.

É necessário saber escolher o caminho que percor-
rem todos aqueles que esperam no Senhor, de todos 
aqueles que praticam o bem e a vontade de Deus. É 
este o caminho que leva à vida: o caminho da porta 
estreita, um caminho que nos faz passar pela porta da 
disciplina e da escola de Jesus. 
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Jubileu da Misericórdia
Assistir aos enfermos e visitar os presos: mais duas 

obras de misericórdia corporais, segundo a indicação 
do Papa Francisco, para as retermos bem, na melhor 
tradição do cristianismo prático, como estamos a 
acompanhá-las nestas catequeses, nestes pequenos 
apontamentos catequéticos.

Qualquer delas, 
de  a lgum modo, 
corresponde a uma 
necessidade básica 
de estarmos com os 
outros quando eles 
mais precisam de 
nós, mesmo quando 
partem deste mundo. 
Mas antes de mais, 
assistindo aos enfer-
mos, porque esta é 
uma obra de miseri-
córdia de aplicação 
permanente. Há mui-
ta gente, há sempre 
gente, que, de algum 
modo, está enferma, 
de corpo ou de espí-
rito, e que precisa da 
nossa visita, precisa 
da nossa assistência e 
também dos cuidados médicos e de todo o tipo que lhes 
devemos prestar como sociedade, mas assim, como 
uma companhia que nestes momentos, particularmente, 
se deve avivar e se deve concretizar. 

Assistir aos enfermos: quem de nós, olhando, por 
vezes, até, para o seu círculo mais próximo, não tem 
enfermos a quem assistir? Uma palavra, um apoio, 
uma presença que dá ânimo, que alimenta a esperança 
daqueles que estão enfermos. Não deixemos de cumprir 
esta obra de misericórdia.

O mesmo se diga de visitar os presos. Nos nossos 
estabelecimentos prisionais há muitíssimas pessoas 
que não têm visita nenhuma, ou porque as suas famí-
lias estão longe, às vezes nem família têm que possa 
lembrar-se deles; mas, de algum modo, com todas as 
possibilidades que, devidamente autorizados, podemos 
levar por diante para estar perto deles. Tenhamos esse 
cuidado e sejamos até inventivos e criativos na maneira 
de o fazer, porque essas pessoas que estão presas, enfim 
por azares da vida, por maus passos que deram, cada 
um no seu caso, pois estão ali para ser reabilitadas, es-
tão ali para que, quando saiam desses estabelecimentos 
prisionais, saiam melhores. E essa melhoria também 
pode, e deve, passar por nós, como sociedade, e com 
atenção mais aplicada a esses casos.
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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 de Esposende fun-

ciona 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
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Felismina Gonçalves Lopes
— António  Sá Solino
— António Tomé e Maria Alves Queiroga
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Dias de Faria, marido e filhos
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc onfraria)
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria da Eira Lopes
— Maria Maurício Pereira e filho
— José Joaquim Gomes Dourado 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Júlia Maciel de Sousa
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— António Torres da Silva
Quinta-feira    25 de agosto
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Manuel Fernandes Neto de Faria e esposa
— Fernando Pires Ribeiro
— Hélder Miguel Gonçalves da Costa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Rossas Fernandes e famíilia
— António Gonaçalves Jorge Júnior e familia
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Nuno Albino Rossas Lima
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Cecília Martins de Lima
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Augusto Rafael e família
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Alcinda Fernandes e Familia
— Maria Amélia da Torre da Silva, Marido e filhos
— Sagrado Coração de Jesus
— José Marica do Vale, esposa, irmãs, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Ezequiel Barros Moreira Gomes, pais e tias
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Adelino Barros Faria e pais
— Hortência Fernandes Macieira, pais, sogros e sobrinho
— Virgínia da Cruz Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia e Armanda
Sexta-feira     26 de agosto
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Abílio Rodrigues, esposa e familiares
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Eduardo Pereira Viana e pais 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almerinda Pereira Campos, marido e família

— João Miranda de Jesus Ferreira
— José Manuel Rodrigues da Silva
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Rodrigo Debeza e esposa
— Alfredo Gomes Catarino Júnior 
— Alda Amaral de Passos 
— Manuel Alberto  da Silva Pereira e pais
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquim de Sá Fernandes
— Ana Gonçalves do Cabo  
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Manuel Amândio Pontes Cruz e José Pontes Cruz 
— Evaristo Gonçalves Vasco
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel Gonçalves de Campos e familiares
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Maria Fernandes Vasquinho
— Manuel Gonçalves de Campos e familiares
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
Sábado 27 de agosto
16h30– igreja paroquial de Rio Tinto
— José da Silva Cardoso (1.º Aniv.) 
16h30– igreja paroquial de Vila Chã
— S. João Baptista
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Lucinda Machado da Costa Maciel (José Maciel)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria (filha)
— Maria Alice Carvalho Faria
— Adelino José Faria, pais, sogros e cunhada (esposa)
— Domingos Alves Barros dos Santos
— Domingos Alves Barros dos Santos e família (Celeste)
— José Alves da Lomba (14)
— Deolinda Ferreira da Silva (5)
— Maria Alves de Faria (17)
— Arlindo Martins Souto e família
— José Alves da Lomba (15)
— Deolinda Ferreira da Silva (6)
— Maria Alves de Faria (18)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora da Bonança
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Felismina Gonçalves Lopes (30.º Dia)
— Joaquim Pedrinha (1.º Aniv.º)
— Beatriz de Jesus Carvalho (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— José Alves Batista, e família
— Álvaro Maciel Santos Portela e Rosa Martins Afonso
— Álvaro Faria e cunhados, Manuel, António e José 

(Angelina)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria de Lourdes Eiras Praia de Matos (1.º Aniv.º)

Domingo   28 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ação de Graças ao Santíssimo Sacramento

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 22 de agosto
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Guerra Laranjeira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Acção de Graças ao Senhor do Bom Jesus e Joaquim 

do Norte Miranda
— Carlos Morais da Benta
— Maria Correia da Costa e marido
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
— Luis Miguel Gonçalves da Silva e Rosa Vasco Gon-

çalves
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
— Carminda Moreira da Silva
— Serafim Alves da Quinta
Terça-feira 23 de agosto
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— António Faria Martins
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
— António Neiva, filha Celina e cunhados
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Maria Adília de Lemos e marido
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Alcinda Fernandes e Família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Olívia Barbosa, marido pais e sogros
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— José Maria do Vale, esposa, pais e sogros
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Porfírio José Gomes da Cruz, esposa e filhos
— Manuel Delfina e Maria
— Carla Sofia Cardoso da Silva e avô Manuel
— Maria da Cruz Vasco, pais e irmão
— Esmael Francisco Barros, esposa, filha e genro
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— Adelino da Silva e Laura Gomes Barbosa
Quarta-feira 24 de agosto
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Alexandrina Hipólito e filho
— Família Simões Loureiro 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Acção de Graças (Bodas de Prata de Manuel José 

Martins Dias e Laurinda Martins Moreira Dias)
— Arlindo Martins Afonso e Maria Marcos Fradique
— Idalina Martins Afonso
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Alfredo Gomes Catarino Júnior
— Virgínia Fernandes dos Santos Hipólito e família
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados

08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Baltazar Branco de Matos (Aniv)
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— P. José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Nossa Senhora da Bonança
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Rui Moura Leal
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa

Festas em Apúlia
em honra da Senhora da Guia


