
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.

Bazar na Festa do Marisco  (Fão)
O nosso bazar na Festa do Marisco e da Cerveja ren-

deu 2.043,33 € (dois mil  e quarenta e três euros e trinta 
a três cêntimos). Agradecemos a todos quantos com a 
sua participação ajudaram a angariar esta verba pra as 
despesas da Igreja.

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.

Últimas Matrículas para a Catequese
Embora já tenha decorrido o prazo para as matrículas 

na Catequee, que decorreram durante o mês de junho, 
há sempre alguns que esquecendo o seu compromisso 
no dia do Baptismo do filhos, não fazem a matrícula 
na Catequese na devida altura.

Porque estamos já a organizar/planificar a 
Catequese para o próximo ano, agradecemos aos 
“esquecidos” que façam a matrícula na paróquia a 
que pertencem até ao próximo fim de semana (04 de 
setembro). Para o efeito devem dirigir-se à sacristia 
de cada paróquia e levantar a ficha de matrícula ou 
no Cartório Paroquial de Esposende, que funciona no 
Centro Paroquial de Esposende.

Peregrinações Jubilares 
Findo o mês de agosto, tempo de férias, e de-

pois da Peregrinação Jubilar dos Emigrantes à 
Igreja Matriz de Esposende – Igreja Jubilar do 
arciprestado – prosseguem as Peregrinações das 
paróquias, que se preparam com a reedição da 
“Missão Popular”

As próximas Peregrinações estão assim agen-
dadas:
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
13 de novembro: Encerramento do Ano Santo
                                                 nas Igrejas Particulares.
20 de novembro: Encerramento Oficial do Ano Santo

22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b);
Salmo – Sal 67 (68), 4-5ac. 6-7ab. 10-11:
2.ª Leit. – Hebr 12, 18-19. 22-24a;
Evangelho – Lc 14, 1. 7-14. 

A liturgia deste domingo convida-nos a tomar cons-
ciência de quanto é exigente o caminho do “Reino”. 
Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho de 
facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de 
renúncia e de dom da vida.

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não 
conseguem decidir-se pelo “Reino”, que só em Deus é 
possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido 
da vida. Há, portanto, aí, um encorajamento implícito 
a aderir ao “Reino”: embora exigente, é um caminho 
que leva à felicidade plena.

A segunda leitura recorda que o amor é o valor 
fundamental, para todos os que aceitam a dinâmica do 
“Reino”; só ele permite descobrir a igualdade de todos 
os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. 
Aceitar viver na lógica do “Reino” é reconhecer em 
cada homem um irmão e agir em consequência.

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coorde-
nadas do “caminho do discípulo”: é um caminho em 
que o “Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas 
que amamos, sobre os nossos bens, sobre os nossos 
próprios interesses e esquemas pessoais. Quem tomar 
contacto com esta proposta tem de pensar seriamente 
se a quer acolher, se tem forças para a acolher… 

Jesus não admite meios-termos: ou se aceita o “Rei-
no” e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e “a 
fundo perdido”, ou não vale a pena começar algo que 
não vai levar a lado nenhum (porque não é um caminho 
que se percorra com hesitações e com “meias tintas”).

Engana-se quem pensa que o Evangelho de hoje é 
um guia de etiqueta e de boas maneiras em banquetes 
e recepções. Jesus pensa, aqui, no banquete do Reino, 
que é preparado pelo banquete da vida. Só participará 
do banquete do Reino quem souber participar no ban-
quete da vida!

Neste banquete, no daqui, no desta vida, o Senhor 
estimula-nos a duas atitudes, dois comportamentos 
profundamente evangélicos:

Primeiro, a humildade: “Quando fores convidado 
para uma festa de casamento, não ocupes o primei-
ro lugar... Vai sentar-te no último... Assim, quando 
chegar quem te convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais 
para cima’”.

A segunda atitude que Cristo nos ensina hoje é 
a gratuidade: “Quando deres uma festa, convida os 
pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás 
feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás 
a recompensa na ressurreição dos justos”.

Quem cultiva a humildade e a gratuidade, deixa o 
Reino ir entrando em si e entrará, um dia, no Reino 
de Deus!
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Jubileu da Misericórdia
A sepultura dos mortos não está incluída entre as 

obras de misericórdia enumeradas no capítulo vinte e 
cinco de Mateus (versículos 31 a 46), mas é prática de 
piedade bem estabelecida no Judaísmo. O livro de Ben 
Sira ou Eclesiástico (capítulo 38, versículo 16) exorta: 
«Filho, derrama lágrimas sobre o morto, e chora como 
um homem que sofreu um 
rude golpe. Sepulta o seu 
corpo segundo o costume, 
e não desprezes a sua 
sepultura» (Sir 38,16). A 
ausência de sepultura era 
considerada uma maldição 
e uma condição vergonho-
sa (cf. Salmo 79, 2-3; Jeremias 
16, 4-6; 25, 33), e era a sorte 
miserável dos ímpios (cf. 
Deuteronómio 28, 26; Isaías 
34, 3). 

A última obra de mi-
sericórdia que agora re-
fletimos  é “enterrar os 
mortos”. Também esta 
tem uma aplicação muito 
concreta nos dias em que 
vivemos. Porque, com certeza, acompanhando-os à sua 
última morada, nos seus restos mortais, acompanhando 
as suas famílias, por um lado estamos a manifestar o 
apreço que lhe tínhamos e a dignidade que mantêm – 
qualquer pessoa humana, mesmo quando parte, tem a 
sua memória. E depois em relação aos seus familiares, 
uma presença amiga, uma companhia, compartilhando 
o seu luto, é tão importante como manifestação de 
solidariedade.

Por vezes a nossa sociedade compartimenta-nos 
demasiadamente, afasta-nos demais uns dos outros – 
isto em relação à doença, vão para um estabelecimento 
hospitalar ou ficam em suas casas, não os visitamos, 
desaparecem-nos do contacto diário. Não pode ser!...

Outras vezes porque estão presos, estão num estabe-
lecimento prisional e também não nos interessam, não 
os vemos, é como se não existissem. Não pode ser!...

E depois quando partem, é uma passagem rápida e 
fugaz, quando muito, por um velório, por um funeral, 
mas tem que ser mais do que isso, como manifesta-
ção da dignidade que eles não perderam, aqueles que 
partiram, e como companhia para os seus parentes que 
precisam disso mesmo, precisam da nossa solidarie-
dade no seu luto.

Estas obras de misericórdia têm, e terão sempre, 
uma enorme aplicação na vida de qualquer cristão, 
de qualquer ser humano, exatamente por ser solidário 
com os outros.
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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
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc onfraria)
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Domingos Fernandes Costa e neto João Diogo Valente
Quinta-feira    01 de setembro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alcinda Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e família
— Augusto Gonçalves da Rocha, esposa e filho e Celeste 

Barros
— Balbina Ferreira Dias, marido, genro e irmã
— Emília Joaquina Barbosa
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria da Silva Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – Igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda da Silva Lage, tio e irmãos (Marido Joaquim)
— António Pereira de Azevedo
— Henrique José Lomba, esposa e neto (Manuel Henrique) 
— Manuel Joaquim Alves Lopes (filha Elvira)
— Rosa Gonçalves Azevedo e marido (filha Lurdes)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria da Cruz Azevedo
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho
Sexta-feira     02 de setembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Agostinho José Alves do Vale e esposa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— José Manuel Brandão Soares
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Francisco Hipólito da Silva Gomes, pais e sogro
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Alda Amaral de Paços
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
— Adolfo Moreira da Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
20h00 – Igreja paroquial de Fonte Boa
— Adelina Pereira Capela e marido
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Carlos Faria Azevedo ,pais e tio
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Francelina Cunha ,marido ,pais e irmãos
— Joaquim Martinho
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa

— Laurinda Gomes Narciso , António Campos e filho
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel Novo Alves Pereira e mãe
— Marcos de Sá Escrivães ,esposa e irmãos
— Maria Amélia Portela da Cruz
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos 
— Maria Olinda Vale Gonçalves Ribeiro
— Palmira Pereira Catarino ,marido e filho
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Teodósio Gomes Gonçalves
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Gonçalves Dias do Vale
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
Sábado 04 de setembro
16h30– igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira, P.e Paulino Manuel Novais e 

P.e Cândido Rodrigues Saloio 
16h30– igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Gonçalves da Silva (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de 

Jesus
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos da Confraria do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Domingos Alves Ferreira Neves
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria
Domingo   05 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria das Almas
08h30 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
09h30 – Igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja Paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
No final da missa teremos a Exposição do Santíssimo 
Sacramento para Adoração até às 19h00.
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel Faria Borda
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Intenções do Papa para setembro
UNIVERSAL – Humanização da sociedade. 

Para que cada um contribua para o bem comum 
e para a edificação de uma sociedade que ponha 
no seu centro a pessoa humana.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Missão evangeli-

zadora dos cristãos. Para que os cristãos, partic-
ipando nos Sacramentos e meditando a Sagrada 
Escritura, se tornem cada vez mais conscientes 
da sua missão evangelizadora.

Segunda-feira 29 de agosto
19h00 – Capela de S. João  (Esposende)

Martírio de S. João Baptista
— S. João Baptista
— Membros das Comissões de Festas de S. João
— Vítimas do Sismo em Itália
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Carlos Morais da Benta
— Luís Miguel Gonçalves Silva e Rosa Vasco Gonçalves
— Feliz Fernandes Gaifém
— Joaquim Lopes Gaifém
— Francisco Gomes de Amorim
— Joaquim Norte Miranda
— Adelina Lopes Cardoso, marido, filhos e neta Anto-

nieta
— Rui Moura Leal
— José Lopes Gaifém
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
— Manuel Machado Seara e família
Terça-feira 30 de agosto
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes
— Ana Zita Losa Regado
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes e família
— Almas
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Alzira Sampaio Boaventura e pais
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família 
— Balbina Ferreira Dias, marido e irmã
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Imaculado Coração de Maria
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Augusta Neiva Losa Capitão
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— António Francisco Barros e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Maria Pimenta Guimarães e seus pais
— Ilídio Alves Batista e irmãs
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
Quarta-feira 31 de agosto
16h30 – igreja da Misericórdia (Esposende)
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Manuel Armando Vilas Boas Carvalho 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Eulália Fernandes Gaifém
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Almas (mc Maria Luísa)
— Manuel Lima da Silva e filho
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Devesa Gomes Ribeiro e esposa
— Felismina Gonçalves Lopes
— Carolina Carvalho Machado
— Maria Leonilde Real Alves da Quinta e Joaquina Gon-

çalves Real e família

Adoração do Santíssimo
A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. 

Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o 
Criador e o Salvador, o Senhor e o Mestre de tudo 
o que existe, o Amor infinito e misericordioso. Mas 
para vivenciar esse momento plenamente, é necessário 
entender oque é adorar e o porque de adorar...

O que é Adorar?
A adoração exige amor extremo, sem reservas, 

fazendo com que a pessoa, seja levada a reverenciar a 
Deus com orações, devoção e honra. “Adorar a Deus 
é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer ‘o 
nada da criatura’, que não existe a não ser por Deus. 
Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, 
exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com 
gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é 
santo. Adoração do Deus único liberta o homem de 
se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da 
idolatria do mundo.” (CIC 2096, 2097).

Porque adorar?
A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. 

Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o 
Criador e o Salvador, o Senhor e o Mestre de Tudo o 
que existe, o Amor infinito e misericordioso. “Adorarás 
o senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto” (Lc 4,8), 
diz Jesus, citando o Deuteronômio (6,13).

Toda vez que estivermos perante o Santíssimo esteja 
Ele exposto ou no sacrário devemos nos colocar numa 
atitude de despojamento e professarmos a fé na sua 
presença no pão e no vinho que para nós são Corpo e 
Sangue de Cristo. E devemos fazê-lo de forma espon-
tânea e com todo o coração.


