
Ministros da Comunhão (Vila Chã)
Maria Madalena Pires da Silva  e Simone Boa-

ventura Pires Queiroz foram instituídas Ministras 
Extraordinárias da Comunhão no passado dia 16 
de outubro, em Braga. A partir de agora estão ao 
serviço da Paróquia para a comunhão, quer na 
Catequese quer na Visita aos doentes. A nossa 
gratidão por aceitarem mais este desafio!...

Contas da Festa de S. Lourenço
A Comissão que organizou as Festas de S. Lourenço 

apresentou as contas à Fábrica da Igreja, que as ana-
lisou e aprovou.

Muito resumidamente, as contas foram as seguintes:
Receita ................................................. 55.692,73 €
Despesa  .............................................. 53.240,57 €
Saldo  .................................................... 2.452,16 €

Ao apresentarem as contas a Comissão sugeriu, 
como a lei o permite, que o mesmo fosse aplicado na 
instalação de Ar Condicionado na Capela Mortuária e 
na colocação de um “queimador de velas” no recinto 
de S. Lourenço, para o que também apresentaram 
orçamentos.

A Fábrica da Igreja acolheu bem estas sugestões, 
pelo que vai encaminhar o saldo para esses fins.

Agradecemos a todos quantos colaboraram para as 
festas e esperamos que a nova Comissão para 2017 se 
apresente em breve, para podermos programar a Festa 
com a devida antecedência.

Catequese «Despertar da Fé» (Apúlia)
O próximo encontro da Catequese «Despertar 

da Fé» realiza-se este domingo, dia 23, às 11h00, 
no salão paroquial de Apúlia.

Peditório da Sr.ª do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário vai rea-

lizar o seu peditório anual no próximo dia 29 de 
Outubro.

Venda de Velas (Rio Tinto)
No próximo fim de semana, dias 29 e 30 de ou-

tubro, após as missas, serão postos à venda velas 
cujo dinheiro reverte para as obras do salão. E terá 
a participação dos jovens (10.º e 11.º anos).

30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18); 
Salmo – Sal 33, 2-3. 17-18. 19 e 23;
2.ª Leit. – 2 Tim 4, 6-8. 16-18;
Evangelho – Lc 18, 9-14.
A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem 

um “fraco” pelos humildes e pelos pobres, pelos mar-
ginalizados; e que são estes, no seu despojamento, na 
sua humildade, na sua finitude (e até no seu pecado), 
que estão mais perto da salvação, pois são os mais 
disponíveis para acolher o dom de Deus.

A primeira leitura define Deus como um “juiz 
justo”, que não se deixa subornar pelas ofertas desses 
poderosos que praticam injustiças na comunidade; 
em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e 
escuta as suas súplicas.

Na segunda leitura, temos um convite a viver o 
caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com 
ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pouco, 
ao tema geral deste domingo; contudo, podemos dizer 
que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o 
Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, 
mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos 
os homens que a acolhem.

O Evangelho define a atitude correcta que o crente 
deve assumir diante de Deus. Recusa a atitude dos 
orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a 
salvação é o resultado natural dos seus méritos; e pro-
põe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta 
diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher 
o dom de Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas 
propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos.

Pensemos nos tantos benefícios que do Senhor 
recebemos, pensemos nos nossos pecados e na nossa 
preguiça para amá-lo como Ele deve ser amado, pen-
semos nas nossas incoerências e infidelidades, pense-
mos nas nossas fraquezas... Se assim o fizermos, não 
teremos a pretensão de merecer nada diante de Deus, 
seremos humildes e também mais compreensivos com 
as fraquezas dos irmãos. Nunca percamos de vista o 
seguinte: aquele que se acha merecedor diante do Sen-
hor, merece, na verdade, somente a sua repreensão, pois 
ainda não compreendeu de facto que Deus nos amou 
primeiro e não só nos chamou à vida, como também 
nos deu o seu Filho quando ainda estávamos nos nossos 
pecados! Estejamos atentos ao exemplo de São Paulo, 
na segunda leitura de hoje. Ele, que tinha tanto em que 
se gloriar, porque combateu o bom combate, com toda 
a humildade esperou do Senhor o prémio da coroa da 
justiça. Que diferença do fariseu! Este, confiava na 
sua própria justiça; o Apóstolo esperou na justiça do 
Senhor. Por isso, na fraqueza experimentou a força do 
Senhor e, na tribulação, experimentou que o Senhor 
lutou por ele...
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Jubileu da Misericórdia
Maria – Mãe de Misericórdia

Nos nossos tempos, Santa Faustina Kowalska, mís-
tica polonesa, nos repropõe a centralidade da Divina 
Misericórdia para a fé e a vida da Igreja, recorrendo a 
Maria Santíssima como Mãe da Misericórdia, padroeira 
da Congregação religiosa a que pertencia (cf. Diário 79, 

449, 1560), cuja festa cele-
bravam (a Congregação) em 
5 de agosto. Por Providência 
divina, a primeira vez em que 
a imagem de Jesus Miseri-
cordioso foi publicamente 
venerada foi justamente em 
Vilna (cf. Diário, 417).

Em que sentido podemos 
proclamar Maria como Mãe 
de misericórdia? 

Sem cometer o grave 
equívoco de pensar que a 
misericórdia é reservada 
a Maria e a justiça a Jesus 

(como muitos medievais chegaram a pensar), o título 
“Mãe da Misericórdia” ou “Mãe de misericórdia” jus-
tifica-se assim: Maria é a mulher que experimentou de 
modo único a misericórdia de Deus – que a envolveu 
de modo particular desde a sua Imaculada Conceição, 
passando pela Anunciação, como discípula fiel do seu 
Filho, até o grande momento da Sua Páscoa (paixão, 
morte, ressurreição, glorificação e Pentecostes). Ela é 
“cheia de graça”, ou seja, totalmente transformada pela 
benevolência divina (cf. Ef 1,6).

Maria é a mãe que gerou a misericórdia divina en-
carnada – graça extraodinária que coloca a jovem Maria, 
a partir da Encarnação do Filho de Deus, numa relação 
inimaginável de intimidade com o próprio “Pai das mi-
sericórdias” (2 Cor 1,3). 
A partir do seu “eis-me 
aqui” e o seu “faça-se”, a 
misericórdia divina faz-se 
carne e entra na história!

Maria é a profetiza 
que exalta a misericórdia 
de Deus –no seu cântico 
o “Magnificat” por duas 
vezes – unida ao Filho do 
Altíssimo e ao seu Espírito 
– ela louva ao Pai miseri-
cordioso: “a sua misericór-
dia se estende de geração 
em geração sobre aqueles 
que o temem”; “socorreu 
Israel, seu servo, lembran-
do-se de sua misericórdia” 
(Lc1,50.54).
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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
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pais e sogros
— Carlos Ramos Costa, sogros e cunhada
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— José da Silva Cardoso, Laurinda Gomes da Cruz, nora 

e Armanda
— Maria Adelina Miranda Neves Igreja, marido, filho e 

tia
— Teresa dos Santos Alves e mãe
Quarta-feira 26 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Bernardino da Costa Dias, pais e Adélio
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
19h00 – igreja Paroquial de Fão
— Deolinda Ribeiro Cangosta e marido Manuel Jesus 

Ferreira
— José Lopes Gaifém
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Irmã Maria Deolinda Gonçalves Martins e Teresa 

Martins Ferreira
— Manuel Alves da Rendeira, esposa, Albino Martins 

Ferreira e esposa
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Maria dos Anjos Silva Ferreira, marido, pais e neto 

Rui Pedro
20h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— António Gomes da Vinha (aniv.º) esposa e familiares
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Lúcia Sá Escrivães 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Alda Amaral de Passos e marido
— Carlos Alberto Fernandes de Martins
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
— Felismina Gonçalves Lopes
— José Gonçalves Ribeiro,pais, sogros, e nora
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
Quinta-feira    27 de outubro
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— S. José
— Arminda Figueiredo de Sá e marido
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Eduardo Pereira Viana e família
— Francisco Barbosa de Melo
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Rui Manuel de Barros Zão e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais,sogros e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laurinda da Silva Lage, tio e pais (Neto Ricardo e o 

marido)
— Prudência Pimenta de Lima, marido, pais e irmãos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albino da Costa Lopes
— António Felix da Cruz e filho
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— José Lopes da Silva, esposa e sogra
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Marcelina Gonçalves Pimenta, marido, filho e sogros
— Maria Gonçalves Barros e pais
— Maximino de Matos
— Virgínia da Cruz Barros
Sexta-feira     28 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (mc Confraria)
— Carlos Cardoso Salgado, pais, sogros, filhos e cunha-

dos
— Franclim Gaifém de Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Olga Dias Cubelo Soares e P.e Francisco e família
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de Graças so SS.mo Sacramento e Teresa 

Martins Alves Felgueiras
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e genro
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. 

José 
20h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa senhora da Guia
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— ManuelFernandes do Monte, esposa e Zacarias Pires 

Lopes Moreira
— Marta Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Arminda G.  Narciso Morais
— Avelino Gomes dos Santos
— Boaventura Adélio Nunes Cardoso e esposa
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel da Fonte Catarino ,esposa e filho Ramiro
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Fernandes Vasquinho
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Teodósio Gomes Gonçalves

Sábado 29 de outubro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  Joaquim Abílio Aguiar Abreu (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos (30.º dia)

Intenções do Papa para Novembro
Universal – Países que acolhem refugiados. 
Para que os países que acolhem um grande 
número de deslocados e refugiados sejam 
apoiados no seu empenho de solidariedade.
Pela Evangelização – Colaboração entre 
sacerdotes e leigos. Para que, nas paróquias, 
os sacerdotes e os leigos colaborem no 
serviço à comunidade sem ceder à tentação 
do desânimo.

Segunda-feira 24 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Alice Simões, filhos e Virgílio Jesus Loureiro
19h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Ação de Graças a santa Luzia
— Albina Barros Peixoto e família e Dr. Albino Campos
— Antonieta Fonseca da Silva Ferreira
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Gomes Amorim
— Franclim Gaifém Campos 
— Manuel Gomes Narciso Morais, esposa, filha, genro 

e nora
— Manuel Jesus Alves Lopes e António Gonçalves Leites
— Maria Antonieta Fonseca da Silva Ferreira
— Maria Gomes Boaventura
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*
— Manuel da Costa Moreira e Família
— Manuel Martins Leite e Esposa
— Maria da Conceição Moreira Carvalho Marido e 

Família
— Manuel Correia de Almeida Barreto, Esposa e Família
— Joaquina Martins do Monte ,Filha e Família
Terça-feira 25 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Ricardo Lincoln Pereira Mendes
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Rodrigo Freixo Novais
19h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhad e sobrinha
— Emilia Gonçalves da Silva Neto e familia
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurentina Barbosa Miranda, marido e família
— Manuel da SIlva Marrucho Pereira e esposa
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e familia
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e familia
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos
— António José de Sousa, esposa e filhas, genros e netos
— António Pereira Azevedo
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— Deolinda Ferreira da Silva (14)
— Florinda de Sá Maciel e marido (Filho Lauro)
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— José Alves da Lomba (23)
— Maria Alves de Faria (26)
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Cidália Gonçalves da Costa  (1.º aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José de Sá Pereira (30.º dia) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António Vasco Gomes Tomé (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Monsenhor Manuel Batista de Sousa e família 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo   30 de outubro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos (mc Irmã Alice)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santo Amaro

Peregrinações Jubilares 
Nos próximos domingos a Igreja Matriz de Esposende 

recebe as seguintes Peregrinações Jubilares da Misericórdia:
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


