
Vigília Missionária

No próximo sábado, dia 22 de outubro, pelas 21h00 
na Igreja Matriz de Apúlia, vésperas do Dia Mundial 
das Missões, vamos celebrar, para a Unidade Pastoral 
Esposende Centro/Sul, mas aberta a todos quantos 
quiserem, uma Vigília de Oração pelas Missões. 

Na vigília missionária, que vamos realizar, Maria, a 
primeira Missionária, conta contigo e com a tua família. 
Aparece!... Vamos rezar juntos!...

Festa do Acolhimento (Catequese UPECS)
Um mês depois de darmos início à nosso Catequese, 

está na altura de Acolhermos aqueles que chegaram. A 
Festa do acolhimento costuma, até, ser mais cedo (logo 
no início... O verdadeiro Acolhimente deve acontecer 
(acontece) na inscriçõa na Catequese).  Compreende-
se que ainda nem todas as comunidades paroquiais d 
a UPECS  esteja a caminhar ao mesmo ritmo. Cada 
uma tem o seu. Neste momento estamos preparados 
para anunciar que a FESTA do ACOLHIMENTO terá 
lugar nas diversas paróquias de acordo com o seguinte 
calendário:
29 de outubro –  Rio Tinto e Vila Chã  ...... 16h45
29 de outubro – Fão  .................................... 18h00
29 de outubro – Esposende  ........................ 19h15
30 de outubro – Apúlia e Fonte Boa  .......... 10h00

Feirinha Solidária (Fonte Boa)
A Associação de Pais da Escola de Fonte Boa, 

vai realizar no próximo domingo, dia 23 de Ou-
tubro, de manhã, uma Feirinha Solidária onde 
todos os fundos angariados serão para ajudar a 
Família do Tiago Duarte que se encontra a passar 
por uma fase muito difícil devido à doença do me-
nino.  Serão vendidos Bolos diversos e Feijoada, 
que também podem encomendar antecipadamente.  
Pedimos a colaboração e participação de todos para 
que de certa forma se possa minimizar algum do 
sofrimento e preocupação da família.

29.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 17, 8-13;
Salmo – Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Tim 3, 14 – 4, 2;
Evangelho – Lc 18, 1-8.
A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta con-

vida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma 
comunhão íntima, um diálogo insistente: só dessa forma 
será possível ao crente aceitar os projectos de Deus, 
compreender os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, 
acreditar no seu amor.

A primeira leitura dá a entender que Deus intervém 
no mundo e salva o seu Povo servindo-se, muitas vezes, 
da acção do homem; mas, para que o homem possa ganhar 
as duras batalhas da existência, ele tem que contar com 
a ajuda e a força de Deus… Ora, essa ajuda e essa força 
brotam da oração, do diálogo com Deus.

A segunda leitura, sem se referir directamente ao 
tema da relação do crente com Deus, apresenta uma outra 
fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: a 
Escritura Sagrada… Sendo a Palavra com que Deus indica 
aos homens o caminho da vida plena, ela deve assumir 
um lugar preponderante na experiência cristã.

O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem 
fica insensível diante do sofrimento do seu Povo… Os 
crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem um 
projeto de salvação para todos os homens; e essa desco-
berta só se pode fazer através da oração, de um diálogo 
contínuo e perseverante com Deus.

Hoje, diante das dores do mundo, diante do progresso 
da ciência que explica tantas coisas que antes pareciam 
um mistério, diante do nosso próprio sofrimento, somos 
tentados a não confiar mais na oração nem ver a sua 
necessidade. No entanto, o Senhor manda-nos rezar! 
Vejamos o porquê.

Primeiro, a oração abre-nos para Deus; faz-nos 
experimentar com todo o nosso ser – sentimentos, inte-
ligência, afeto, alma e corpo – que dependemos de Deus, 
que ele está presente no mais íntimo da nossa vida, da 
nossa história, do nosso mundo.  Se não rezarmos, Deus 
irá deixar de ser Alguém para nós, para ser apenas alguma 
coisa; vamos deixando de experimentá-l’O como Pessoa 
para experimentá-l’O simplesmente como uma ideia fria, 
estéril e distante.

Em segundo lugar, a oração feita em nome de Jesus 
– isto é, com os sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus 
–, faz-nos enfrentar  todos os desafios da vida com paz, 
liberdade e maturidade.  A oração elimina o nosso temor 
e coloca-nos nos braços de Deus.

Em terceiro lugar, a oração quebra o nosso orgu-
lho, a nossa autosuficiência, o nosso engano de pensar 
que somos capazes de alguma coisa por nós próprios. 
Rezando, experimentamos a alegria de sermos crianças 
nos braços do Pai. Então, é engano pensar que a oração 
não tem importância ou é inútil. Pelo contrário: sem ela, 
é impossível permanecer firmes na fé. E, compreendamos 
de uma vez por todas: Deus escuta-nos sempre.

Rezemos sem desfalecer. 
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Jubileu da Misericórdia
Maria – Mãe de Misericórdia

Existe uma íntima relação entre Maria Santíssima, 
a Mãe de Jesus, o mistério da misericórdia divina e a 
prática da misericórdia. Maria está desde a sua concep-
ção envolta na misericórdia infinita do Pai, pelo Filho 
e no Espírito (preservada do pecado e do demónio), ao 

mesmo tempo em que o 
seu agir – antes e depois 
da sua Assunção – está as-
sinalado pelo amor efetivo 
aos seres humanos (espe-
cialmente pelos pecadores 
e sofredores).

Oficialmente a Igre-
ja Católica aprovou a 
15/8/1986 o formulário 
da Missa Votiva “Santa 
Maria, Rainha e Mãe de 
Misericórdia”, importan-
te marco para a história 
de sua veneração – sem 
nos esquecermos que a 
30/11/1980 o Papa João 
Paulo II destacou na sua 
Encíclica Dives in miseri-

cordia que Maria é a “pessoa que conhece mais a fundo 
o mistério da misericórdia divina” (DM 9). Anos depois 
o Catecismo da Igreja Católica (1997) passou a dizer 
que ao rezar na Ave-Maria: “rogai por nós, pecadores”, 
estamos recorrendo à “Mãe da misericórdia” (n. 2677).

A invocação “Salve, Rainha, Mãe de misericórdia” 
encontra-se pela primeira vez com o Bispo Adhémar, de 
Le Puy (+ 1098); destaca a qualidade do olhar materno 
de Maria: “esses vossos olhos misericordiosos a nós 
volvei”, e conclui com o sentido desta sua misericórdia: 
“ó clemente, ó piedosa, ó pia, ó doce, Virgem Maria”. 
Já o título “Mãe de Misericórdia” acredita-se que foi 
dado pela primeira vez a Maria por Santo Odão (+942), 
abade de Cluny. “Ego sum Matermisericordiae” (Eu sou 
a Mãe de Misericórdia), Maria ter-lhe-ia dito em sonho.

No mundo oriental podemos encontrar testemu-
nhos ainda mais antigos. O padre oriental de Tiago de 
Sarug (+521), aplicou a Maria explicitamente o título 
de “Mãe de misericórdia” (Sermo de transitu), o que é 
por muitos considerado como a sua primeira atribuição 
em absoluto.

Em Vilna, capital da Lituânia, venera-se a imagem 
da Mãe da Misericórdia de AušrosVartai (Portal da 
Aurora) desde 1522, localizada numa das entradas do 
antigo muro. Em 1773 o Papa Clemente XIV concedia 
indulgências a quem rezasse ali com devoção, e em 1927 
o Papa Pio XI permitiu que a pintura fosse solenemente 
coroada com o título de Maria, Mãe de Misericórdia. A 
sua festa é celebrada a 16 de novembro.
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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

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia ............. Domingo – 06/11 ........16h00
Esposende...........Terça – 01/11 ............10h00
Fão ......................Terça – 01/11 ............16h00
Fonte Boa ....... Domingo – 06/11 ........10h00
Gandra ...............Terça – 01/11 ............16h00
Gemeses ..............Terça – 01/11 ............10h00
Rio Tinto ............Terça – 01/11 ............10h00
Vila Chã .............Terça – 01/11 ............16h00



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 Fão
— Alice Ferreira Monteiro
— Ana Maria, Maria de Lurdes e Alfredo Correia
— Maria Armanda Gomes Vidal, marido, filhos, noras e 

netos
— Maria Ermelinda da Costa Lata e Adelino da Silva
— Maria Gonçalves da Silva Cruz e marido, e Américo 

Gonçalves Cruz e pais
— Rosária Moledo Brandão, marido e filho
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família
20h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
—  Laurentina Arantes Carreira,António Carlos Hipólito 

e Rolando Hipólito  
—  Maria dos Santos Dourado
— António Dias Fernandes Herdeiro,pais e sogros
— Domingos Fernandes da Costa e João Diogo Valente 

da Costa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Alves Pereira,esposa,filho António e Francis-

co N.F. Pereira e esposa    
— Manuel Gonçalves Herdeiro e MariaGonçalves Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria da Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelina Marques
— Alberto Reis Lima, esposa, filhos, genros e noras
— Alda Amaral de Passos e marido
— Ana Barros do Monte e marido
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Carolina Carvalho Machado
— Felismina Gonçalves Lopes
— Fernando Gomes Duarte Estremina
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo Pedri-

nha
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho, pais, genro e 

sogros
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto Fer-

nandes Martins
Quinta-feira    20 de outubro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Francisco Ribeiro Couto
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria Adelaide Ferreira da Silva Lobo e Manuel 

Lopes da Silva Miranda
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar,pais e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais, sogros e familia
— Ana Gonçalves Ferreira, marid, filhos e pais
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e familia
— António Gonçalves Jorge Júnior e familia
— Armindo da Silva Branco, esposa e familia
— Horácio da Silva Couto e filhos

— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e familia
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e familia
— Olívia Rossas Fernandes e familia
— P.e Manuel Ferreira da Torre
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria (11)
— António Pereira Azevedo
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laurinda da Silva Lage, tio e pais (Neto Ricardo e o 

marido)
— Teresa dos Santos Alves
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— João Miranda Faria, pais e António Brito Gomes
— Manuel da Silva Félix
— Maria Moreira Barros
— Maximino de Matos
Sexta-feira     21 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Mário Neiva Losa e irmã
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (mc Confraria)
— João de Miranda de Jesus Ferreira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Martins Ferreira Oliveira,esposa e família
— Maria Angelina de Sousa Ferreira e marido
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Carlos Eiras)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro e 

Maria da Guia e marido
— Alfredo Fernandes Fragoso e esposa
— António Inês Ferreira da Nova
— Fernando Rodrigues Escrivães
— Maria Manuela Arantes Carvalho
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquim Martinho
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Joaquina Azevedo Cruz
— Marcos Sá Escrivães e familiares
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves
— Maria da Silva Duarte e família

Sábado 22 de outubro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  P.e José Miguel, P.e Paulino Novais e  P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira  (1.º aniv.º)

Segunda-feira 17 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Francisco Ribeiro Couto
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— António Deveza Sá Pereira
— António Gomes Viana, Maria José Graça Oliveira, 

Francisco Gomes Amorim e Avelino Reis Graça
— António Gonçalves Novo
— Carlos Morais da Benta
— Rita Martins Torres, marido e filha
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Miana Correia e Marido
— Jaime Gomes Ferreira Martins
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Miranda Lucas e Família
— Narciso Figueiredo de Carvalho e Família
— Nelson Rodrigues de Carvalho Esposa e Filha
Terça-feira 18 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Álvaro de Barros Ferreira
— Abraham Lincoln Pereira Mendes
19h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira , filho, sogra e avós
— Manuel Boaventura Pires, esposa e filhos
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e familia
— Manuel Pires Afonso , pais, sogros e familia
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e familia
— Maria Alice Barbosa Bráz e pais
— Maria de Lemos Neiva, irmãos, pais e cunhado
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Nuno Fernando Barbosa Branco
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Lopes, esposa e filhos (neta Maria do Carmo)
— Alfredo Pedreira de Faria (10)
— António Pereira Azevedo
— Deolinda da Silva Azevedo
— Deolinda Ferreira da Silva (13)
— Domingos Alves dos Santos (Teresa)
— Eduardo Maciel dos Santos e família
— Firmínio Silva Azevedo e esposa
— Henrique Alves da Lage (filho Zé)
— José Alves da Lomba (22)
— Laurinda Silva da Lage (Confr. das Almas)
— Mª de Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria Alves de Faria (25)
— Virginia Alves dos Santos e família (Celeste)
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Manuel Manilha Gomes, esposa e mãe
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Joaquim Gomes da Silva e pais
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
Quarta-feira 19 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— António Alves da Cruz
— Maria Amélia Losa

18h00 – igreja matriz de Fão
— Intenção Particular 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda Gomes de Ascenção (7.º Dia)
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz (30.º Dia)
— Adelina Marques (1.º Aniv.º)
— Firmino Fernandes Dias (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria das Dores Moreira de Sá (30.º Dia)
Domingo   23 de outubro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira Azevedo (mc Confraria das Almas)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Párocos falecidos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Confissões Jubilares em Antas
Sendo uma das condições para alcançar 

a Indulgência do Ano Santo a Confissão 
Sacramental, e de acordo com as decisões do 
Arciprestado, a terminar a “Missão Popular” 
teremos Confissões na Paróquia de Antas, no 
próximo Sábado, das 09h00 às 10h30.

Durante a semana teremos a Eucaristia e 
Pregação todos os dias, às 19h30.

Peregrinações Jubilares 
Nos próximos domingos a Igreja Matriz de Esposende 

recebe as seguintes Peregrinações Jubilares da Misericórdia:
23 de outubro  ................................................  Antas
30 de outubro  ..............................  Pastoral Juvenil
06 de novembro ....................................   Esposende
13 de novembro: Encerramento do Ano Santo
                                                 nas Igrejas Particulares.
De acordo com as Orientações Jubilares apenas haverá 
cerimónia de encerramento da Porta Santa nas Catedrais. 
Nas outras igrejas celebrar-se-á uma eucaristia de Acção de 
Graças, que em Esposende será na Missa das 19h00.
20 de novembro: Encerramento Oficial do Ano Santo


