
Confraria do Santíssimo (Vila Chã)
No próximo fim de semana vamos iniciar o 

peditório dos anuais da Confraria do Santíssimo 
Sacramento.

Convívio de S. Martinho  (Vila Chã)
No próximo sábado, dia 05 de novembro, pelas 19h00 

decorrerá o Convívio de S. Martinho no Centro Paro-
quial e Social de Vila Chã. Haverá bifanas, pataniscas, 
caldo verde... e claro está as tradicionais castanhas! Um 
momento de encontro, animação e partilha! Decorrerá 
também o sorteio das rifas. Contamos com a presença 
e colaboração de todos!...

Confraria Sr.ª do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário apresentou 

as suas contas e entregou ao Conselho Económico 
a quantia de 895,91€.

Venda de Velas (Rio Tinto)
Este fim de semana, dias 29 e 30 de outubro, 

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).

Anuais das Confrarias das Almas
Continuam à cobrança, nas Paróquias de S. 

Miguel de Gemeses, São Paio de Fão, S. Miguel de 
Apúlia e Divino Salvador de Fonte Boa os Anuais 
das Confrarias das Almas.

Anuais da Senhora do Rosário (Apúlia)
Estão à cobrança, na Paróquia de Apúlia, os 

Anuais da Confraria de Nossa Senhora do Rosário.

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, até ao 

final do Ano, é ocasião para todas as Famílias cumpriram 
a sua Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais. Faz 
parte da missão de todas as Famílias a participação activa 
e comprometida na Comunidade, a Partilha de Bens e o 
Apostolado. Em Portugal, está consignado, a partilha em 
todas as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anualmen-
te a partilha de um dia de Rendimento da Família. Ao 
Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para a 
missão da nossa Comunidade. 

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre Ja-
neiro e Dezembro (mesmo que em muitas Comunidades 
se mantenha o costume de apenas pagarem a partir do S. 
Miguel) e entram no fundo Paroquial do qual se pagam 
as despesas da vida e apostolado da Comunidade. Este 
Fundo Paroquial é gerido pelo Conselho para os Assuntos 
Económicos da Paróquia (Fábrica da Igreja). 

Podem levar da Igreja os respectivos envelopes e 
entregar  ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica da 
Igreja ou depositar no Ofertório das Missas.

31.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. - Sab 11, 22 - 12, 2;
Salmo - Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. - 2 Tes 1, 11 - 2, 2;
Evangelho - Lc 19, 1-10.
A liturgia deste domingo convida-nos a contemplar 

o quadro do amor de Deus. Apresenta-nos um Deus 
que ama todos os seus filhos sem excluir ninguém, 
nem sequer os pecadores, os maus, os marginais, os 
“impuros”; e mostra como só o amor é transformador 
e revivificador.

Na primeira leitura um “sábio” de Israel explica 
a “moderação” com que Deus tratou os opressores 
egípcios. Essa moderação explica-se por uma lógica 
de amor: esse Deus omnipotente, que criou tudo, ama 
com amor de Pai cada ser que saiu das suas mãos – 
mesmo os opressores, mesmo os egípcios – porque 
todos são seus filhos.

A criação foi a obra de amor de um pai; e esse pai 
ama todos os seus filhos. Ele é o Senhor que “ama a 
vida”

A segunda leitura faz referência ao amor de Deus, 
pondo em relevo o seu papel na salvação do homem 
(é dele que parte o chamamento inicial à salvação; ele 
acompanha com amor a caminhada diária do homem; 
ele dá-lhe, no final da caminhada, a vida plena)... Além 
disso, avisa os crentes para que não se deixem manipu-
lar por fantasias de fanáticos que aparecem, por vezes, 
a perturbar o caminho normal do cristão.

No nosso caminho pessoal ou comunitário, rumo 
à salvação, Deus está sempre no princípio, no meio e 
no fim. Tenho consciência desta centralidade de Deus?

O Evangelho apresenta a história de um homem 
pecador, marginalizado e desprezado pelos seus con-
cidadãos, que se encontrou com Jesus e descobriu nele 
o rosto do Deus que ama... Convidado a sentar-se à 
mesa do “Reino”, esse homem egoísta e mau aos olhos 
dos Judeus deixou-se transformar pelo amor de Deus 
e tornou-se um homem generoso, capaz de partilhar 
os seus bens e de se comover com a sorte dos pobres.

A questão central posta por este texto é, portanto, 
a questão da universalidade do amor de Deus. A 
história de Zaqueu revela um Deus que ama todos 
os seus filhos sem excepção e que nem sequer exclui 
do seu amor os marginalizados, os “impuros”, os 
pecadores públicos: pelo contrário, é por esses que 
Deus manifesta uma especial predilecção. Além 
disso, o amor de Deus não é condicional: Ele ama, 
apesar do pecado; e é precisamente esse amor nunca 
desmentido que, uma vez experimentado, provoca 
a conversão e o regresso do filho pecador. É esta 
Boa Nova de um Deus “com coração” que somos 
convidados a anunciar, com palavras e gestos.
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Jubileu da Misericórdia
Maria – Mãe de Misericórdia

Maria é a intercessora incansável do povo de Deus – 
elevada aos Céus em corpo e alma, Maria não deixa de 
apresentar as necessidades dos fiéis ao seu Filho, a quem 
rogou pelos esposos de Caná, quando vivia na terra (cf. Jo 
2,1ss). Ela “continua a alcançar-nos os dons da salvação 

eterna”, ensina o Concílio 
Vaticano II (Lumen gentium, 
62), praticando assim a mise-
ricórdia, sobretudo para com 
os que padecem dos males 
da alma (pecadores), mas 
também do corpo (todos os 
que sofrem).

Maria é a apóstola in-
cansável da misericórdia 
divina – com a permissão e 
o envio do seu Filho, Maria 
visitou inúmeras vezes os 
seus filhos ainda peregrinos 
neste mundo, o que podemos 
contemplar nas aparições que 

já gozam de beneplácito eclesial (Fátima, Guadalupe, 
La Salette, Lourdes, Knock, etc.), convidando a todos a 
aproximarem-se do “trono da graça” que é o seu Filho. 
Com o seu coração compassivo de Mãe, não poderia 
permanecer indiferente às mazelas dos seus filhos neste 
vale de lágrimas!

A Virgem Maria “foi a porta através da qual a mise-
ricórdia de Deus, com Jesus, entrou no mundo”. Assim, 
Nossa Senhora tornou-se a “Porta da Misericórdia”, 
através da qual o Filho de Deus, e com Ele a misericórdia 
divina, veio ao mundo. 

A Virgem Mãe de Deus 
precedeu-nos na passagem 
da Porta Santa, pois expe-
rimentou antecipadamente 
a misericórdia divina, com 
a finalidade de tornar-se 
a verdadeira “Porta da 
Misericórdia”, através da 
qual Jesus Cristo entrou no 
mundo, e com Ele a miseri-
córdia de Deus. Enquanto 
Igreja, somos chamados a 
ser esta Porta Santa através 
da qual Jesus Cristo entra 
nas casas, nas famílias, na 
vida de tantas pessoas que 
precisam da misericórdia 
de Deus.

A Mãe de Jesus e nossa Mãe merece, portanto, ser 
honrada como Mãe da Misericórdia e Mãe de miseri-
córdia! Ó Maria, Mãe que experimentastes e gerastes 
a Misericórdia, fazei de nós autênticos apóstolos deste 
mesmo mistério de amor em nossos tempos. 
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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) ............................. Encerrado
Quinta (Esposende) ............................. 19h30 – 20h00
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
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Missa dos fiéis de Defuntos
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— José Alves da Lomba (24)
— Deolinda Ferreira da Silva (15)
— Maria Alves de Faria (27)
19h00 – igreja Paroquial de Fão
— Fiéis Defuntos
— Intenções do Santo Padre
— Franclim Gaifém de Campos
— António Gonçalves Lopes
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Fiéis Defuntos
— Intenções do Santo Padre
— Teresa Alves Felgueiras (pes. amiga)
— José Alves Peixoto, esposa e filha
— Manuel da Cruz Pimenta e família
— Alice Rita Lima, marido e filha
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Fiéis Defuntos
— Intenções do Santo Padre
— Luisa Rosa Loureiro, marido e filho
— Virginia Fernandes dos Santos Hipólito e família
— José Martins Afonso Junior
— Maria Leonilde Real Alves da Quinta e Joaquina Gon-

çalves Real e família
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Joaquim Gomes Tomé Junior
— Felismina Gonçalves Lopes
— Alda Amaral de Passos e marido
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
Quinta-feira    03 de novembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Barros Faria e pais
— António da Ponte e Silva e sogra
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Carlos Ramos Costa, sogros e cunhada
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho, marido, filho e 

nora
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras e família
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maximino de Matos
— Palmira Rodrigues Azevedo, marido, filho e irmão 

António 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Albino Pedrosa Viana e esposa, Maria Glória Lopes 

Miranda
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria da Conceição Pinto Oliveira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almas
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva, filho e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos

— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho, pais e sogros
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Maria Dias Couto
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido, mãe e avó
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Adelino Silva
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Alves Nogueira, filha Celeste, Adelino No-

gueira e almas mais abandonadas
— Maria Alice Carvalho Faria (marido)
— Alfredo Pedreira de Faria (12)
— Rosalina Lopes Ferreira Santos
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais  e irmãos (Marido)
— Laurinda da Silva Lage (António Maciel Nogueira)
— António Pimenta e família
Sexta-feira     04 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Inácio da Costa
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Dina Queiroga
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Evaristo Gonçalves Vasco (aniv.º)  
— Francelina Gomes da Cunha ,marido,pais e irmãos
— Joaquim Martinho
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel Fernando Sá Lima e José Domingues Torres
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro Venda Torres e pais
— Teodósio Gomes Gonçalves
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (mc Confraria)
— João de Miranda de Jesus Ferreira
— José Manuel Brandão Soares
— José Pires do Monte e Amélia da Silva Vilela
— Maria Gomes Gaifém e família
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Torres da Silva e família e Delfina Fernandes 

Ribeiro
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Francisco Hipólito Silva Gomes,pais e sogro
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros

Sábado 05 de novembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
—  Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras (m.c. Conf. 

Divino Espírito Santo Paredes de Coura)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas

Segunda-feira 31 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Umbelina Nunes Novo, pais e irmãos
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
Terça-feira 01 de novembro

Solenidade de Todos os Santos
08h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos – Fiéis Defuntos
08h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos – Fiéis Defuntos

No final da Missa, Visita ao cemitério
10h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas

No final da Missa, Visita ao cemitério
10h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos – Fiéis Defuntos

No final da Missa, Visita ao cemitério
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
16h00 – Cemitério Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos – Fiéis Defuntos 
16h00 – Cemitério Paroquial de Fão 
— Paroquianos – Fiéis Defuntos
16h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos – Fiéis Defuntos
— Rosa Ferreira Martins, marido, filha, Marcelino Lima 

Neves, pai e irmã
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
— José Pereira Lima e neta Sílvia

No final da Missa, Visita ao cemitério
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Carolina Miana Correia e Marido
Quarta-feira 02 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Fiéis Defuntos
— Intenções do Santo Padre
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
18h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Fiéis Defuntos
— Intenções do Santo Padre
— Almas (m.c.Confraria)
—  Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Eira Lopes  
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros  
— Ludovina Vale Carreira,marido e filho
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— Avelino Dourado Pontes (aniv.º)
— Zacarias Fernandes do Monte e família
— Maria Olinda G.Ribeiro ,pais e irmãos
— Ludovina Fernandes Fradique ,marido e filhos

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados vivos e falecidos do Sag. Cor. de Jesus
— Henrique da Silva, esposa e Manuel Gomes Pimenta 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Maria Irene Domingos Venda  (1.º aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Elvira Miranda Trindade (7.º Dia)
— José Lopes Gaifém (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas (Casa Marques)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim Vilas Boas Pereira Lima (1.º Aniv.º)
— Maria Fernanda de Sá do Rosário (1.º Aniv.º)

Domingo   06 de novembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos – Fiéis Defuntos

No final da Missa, Visita ao cemitério
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
— António Luzio Campino
16h00 – Cemitério de Apúlia
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santa Luzia

“Missão Popular” em Esposende 
Tendo em conta a celebração da Solenidade de 

Todos os Santos a Missão Popular deste Ano da 
Misericórdia, na Paróquia de Santa Maria dos Anjos  
ficará reduzida aos dias 2, 3 e 4 deste mês (quarta a 
sexta), com a Celebração da Palavra e pregação na 
Igreja Matriz, às 21h00.

À semelhança do que acontece no Mês de Maria, 
em maio, toda a Catequese deve participar nesta 
celebração da Missão Popular.

Na segunda, dia 31 de outubro, teremos a Santa 
Unção na Missa das 16h30, na Igreja Matriz.

No sábado, dia 5, teremos a Adoração do San-
tíssimo (das 09h00 às 19h15) com a participação da 
Catequese, de acordo com o horário afixado, e Con-
fissões das 09h00 às 10h30.

No Domingo, dia 6, teremos a nossa Peregrinação 
e entrada pela Porta Santa, à semelhança do que acon-
teceu com as outras paróquias do Arciprestado, com 
início às 15h00 na Igreja da Misericórdia.


