
Semana dos Seminários
A Semana dos Seminários 2016,

que decorre esta semana,
 tem como base 

o Jubileu da Misericórdia 
e destaca a importância 

desta componente
no desenvolvimento

das vocações.
“A vocação sacerdotal

não nasce somente 
de um chamamento,

de um desejo
ou de um impulso interior;

ela é fruto do encontro
do Deus misericordioso

com o homem perdido
e que é encontrado,

com o homem morto e que revive”,
realça a mensagem para a iniciativa deste ano.

Intitulada “Movidos pela Misericórdia de Deus”, 
esta semana quer sublinhar os seminários como lugares 
onde os jovens aprendem “a misericórdia” do Pai para 
depois se poderem entregar “ao serviço dos outros”.

Pretende recordar também a importância do papel da 
educação, quer na família quer nas várias etapas dentro 
da Igreja Católica, para o surgimento de mais crianças 
e jovens dispostos a consagrarem a sua vida a Cristo.

No próximo fim de semana o nosso ofertório será 
em favor do seminário.

Mês das Almas na Matriz (Apúlia)
Durante este mês, em que lembramos mais as Almas, 

nos dias em que não é celebrada a Eucaristia haverá 
às 18h00, na Igreja Matriz, o terço e Celebração da 
Palavra.

Para as obras da Sr.ª da Guia (Apúlia)
Recebemos mais um donativo de 260,00 € (duzentos 

e sessenta euros) para as obras na Capela de Nossa 
Senhora da Guia, que agradecemos.

Sexta feira, dia 11
19h30 – Procissão de velas da capela da Senhora de 
Guadalupe para a igreja paroquial.
20h00 – Missa em honra de São Martinho.
Domingo, dia 13
10h00 – Missa solene em honra de São Martinho
15h00 – Sermão e Procissão em honra do padroeiro 
S. Martinho

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, con-

tinuam em pagamento, até ao final do Ano, os Direitos 
Paroquiais. Em Portugal, está consignado, a partilha em 
todas as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da Família. 
Ao Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para 
a missão da nossa Comunidade. 

32.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Mac 7, 1-2. 9-14; 
Salmo – Sal 16 (17), 1. 5-6. 8b e 15 
2.ª Leit. – 2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Evangelho – Lc 20, 27-38.
Estamos já próximos do final do Ano Litúrgico. De 

hoje a 15 dias, celebramos a Solenidade de Cristo-Rei, 
que marca o final do ano da Igreja. Neste caminhar para 
o fim do ano litúrgico também a Liturgia nos faz pensar 
no fim da nossa vida – fim que nos obriga a perguntar 
pelo sentido da nossa existência e pelo que estamos a 
fazer dela. Neste sentido, tivemos a Solenidade de Todos 
os Santos e a Comemoração dos Fiéis Defuntos... E hoje 
a Liturgia fala-nos da ressurreição.

Na primeira leitura, temos o testemunho de sete 
irmãos que deram a vida pela sua fé, durante a persegui-
ção movida contra os judeus por Antíoco IV Epifanes. 
Aquilo que motivou os sete irmãos mártires, que lhes 
deu força para enfrentar a tortura e a morte foi, preci-
samente, a certeza de que Deus reserva a vida eterna 
àqueles que, neste mundo, percorrem, com fidelidade, 
os seus caminhos.

Na segunda leitura temos um convite a manter o 
diálogo e a comunhão com Deus, enquanto esperamos 
que chegue a segunda vinda de Cristo e a vida nova 
que Deus nos reserva. Só com a oração será possível 
mantermo-nos fiéis ao Evangelho e ter a coragem de 
anunciar a todos os homens a Boa Nova da salvação.

No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a 
realidade que nos espera. No entanto, não vale a pena 
estar a julgar e a imaginar essa realidade à luz das cate-
gorias que marcam a nossa existência finita e limitada 
neste mundo; a nossa existência de ressuscitados será 
uma existência plena, total, nova. A forma como isso 
acontecerá é um mistério; mas a ressurreição é uma 
certeza absoluta no horizonte do crente.

Quando a Sagrada Escritura fala em ressurreição, 
não está a pensar simplesmente em voltarmos a esta 
nossa vida, deste nosso modo atual, mas habitando no 
céu... De modo algum! Nós seremos glorificados em 
corpo e alma! Ressuscitar é receber em todo o nosso 
ser a vida de Deus, que Cristo, o primogénito dentre os 
mortos, nos conquistou e já derramou em nós no batis-
mo. Semente dessa vida é o Espírito Santo vivificador 
– o mesmo em quem o Pai ressuscitou o Filho Jesus! É 
Jesus quem nos ressuscita, ele que disse a Marta: “Eu 
sou a Ressurreição!” (Jo 11,25) É só n’Ele e por causa 
d’Ele que esperamos vencer a morte!

A nossa esperança é firme: fomos criados para Deus, 
para Deus estamos a caminho... Um dia morreremos, 
terminará o nosso caminho neste mundo tão incerto. E, 
imediatamente após a morte, nas nossas almas, estare-
mos diante de Cristo, nosso Salvador e Juiz. E, então, 
estaremos para sempre com o Senhor, onde ninguém 
mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais 
vai ter saudade, ninguém mais vai ficar triste...
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Jubileu da Misericórdia
Maria – Porta da Misericórdia

A Santíssima Virgem é “a porta por meio da qual 
nós entramos na misericórdia de Deus, nos apresen-
tamos diante do ‘trono da misericórdia’ que é a Trin-
dade”. Estas afirmações podem parecer exageradas 
ou até infundadas e, por isso, alguns podem discordar 

e dizer que Jesus Cristo é o 
único mediador entre Deus 
e os homens. Com razão, 
pois esta é uma verdade bí-
blica inquestionável. Mas, 
isto não significa que não 
podemos ter um mediador 
junto ao único Mediador, 
já que esta mediação única 
se dá entre Jesus Cristo, que 
intercede por nós, e Deus. 
Além disso, não podemos 
negar também que Ele é o 
único Salvador dos homens. 

Todavia, no que diz respeito do acesso direto a Jesus 
Cristo, São Luís Maria Grignion de Montfort pergunta-
nos: “não teremos necessidade dum mediador junto do 
próprio Medianeiro? Será tão grande a nossa pureza 
que possamos unir-nos diretamente a Ele, e por nós 
mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual a seu Pai e, 
por conseguinte, o Santo 
dos santos, tão digno de 
respeito como o Pai? 
Pela sua infinita caridade 
tornou-se a nossa garan-
tia e o nosso medianeiro 
junto de Deus, seu Pai, 
para aplacá-lo e pagar-
lhe o que lhe devíamos. 
Mas será isso uma ra-
zão para termos menos 
respeito e temor à sua 
majestade e santidade?” 
Depois de pensarmos a 
este respeito reconheça-
mos a nossa pequenez 
e digamos abertamente 
“que temos necessidade 
dum mediador junto do mesmo Medianeiro, e que Ma-
ria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar 
esta função caridosa. Foi por Ela que nos veio Jesus 
Cristo; é por Ela que devemos ir a Ele”. Desse modo, 
Nossa Senhora é a Porta da Misericórdia, através da 
qual devemos, no santo temor de Deus e na verdadeira 
humildade, entrar na misericórdia divina, nos apresen-
tar diante da Santíssima Trindade.
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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) ............................. 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
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e familia
— Maria dos Anjos Baltazar Branco , marido e mãe
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Marques da Silva, marido e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco (conf. das Almas)
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. Felix (mc Conceição Ferreira)
— Abilio da Silva Bravo
— Adelino Moreira Marques Casais
— Alda Amaral de Passos e marido
— António Linhares, irmão, pais e sogros
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Felismina Gonçalves Lopes
— Manuel do Monte Gonçalves Real, esposa e genro
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Faria Dias, pais e sogros
— Maria Guiomar, marido, filho e genro
— Maria Martins Ferreira e António Martins
Quarta-feira 09 de novembro
16h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja Igreja Paroquial de Belinho

Celebração Arciprestal dos Defuntos
pelos Sacerdotes e familiares

— P.e José Miguel Torres Pereira, P.e Manuel da Costa 
Amorim, P.e Paulino Manuel do Vale Novais e P.e 
António Fernandes de Sá

Quinta-feira    10 de novembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Francelina Vieira e marido
— Joaquim Maia Vieira e sogros
— José Matos da Cruz, esposa e Rosa dos Prazeres
— Maria Moreira Barros
— Maximino de Matos
— Paulina Rosa da Cruz, marido, filhos, noras e netos 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Lopes
— António Pereira Azevedo
— Carolina Martins Alves Faria, marido, irmãos e pais
— Maria Celeste Pereira Azevedo, marido, irmãos e pais
— Alfredo Pedreira de Faria (13)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laurinda da Silva Lage (António Maciel Nogueira)
— Manuel José Alves
— Joaquim Alves Caseiro (filho Paulino Santos)
— Manuel Carreira Martins e família
— Manuel Matos Ferreira (neta)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Pedro António Silva de Sousa e mãe
— Maria Manuela Ferrira da silva e filho
— Sérgio José Martins Rodrigues
— Dina Queiroga
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albano Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Albino Afonso Neiva
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva, filho e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos

— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido, filha e pais
— Maria Marques da Silva Mário e família
— Martinho Bráz Pires e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre 
— Paulo Vieira da Silva, Pais e sogros
— Rafael Couto Costa e Carlos Cruz
— Sebastião Boaventura Neto, esposa e filha
Sexta-feira     11 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Albino Miranda, esposa e filhos
— Alfredo Simões da Costa
— Cânddo Simões Loureiro, esposa, filhos e restante 

família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz  
— Arminda G. Narciso Morais 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Emília  Fernandes Gaifém e marido
— Gabriel Dias Herdeiro 
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquim Gomes Dourado e nora Maria Manuela
— Manuel Correia Martins e Joaquina Martins de Sá
— Manuel Fernando Sá Limae José Domingues Torres
— Manuel Gomes Catarino 
— Manuel Vasco Azevedo Lucas Fernandes Azevedo e 

Rosa Gomes Vasco  
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes de Campos e marido
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (mc Confraria)
— Carlos Cândido da Silva e pai
— Franclim Gaifém de Campos
— João de Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Luísa e Alberto Pedras
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Torres da Silva e família e Delfina Fernandes 

Ribeiro
— Albino Gomes Machado e família
— António Sá Solino
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Manuel Augusto Almeida, esposa e filho
— Maria Belmira Alves de Sousa, pais e sogros
— Ondina Tomé de Almeida e família
19h30 – Capela da Senhora de Guadalupe (Gandra)

Procissão de Velas 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— S. Martinho (Padroeiro)
— Adélia Alves Sá Pereira, sobrinho Laurentino e Ma-

nuel Ramos
— Carolina Fernandes Vassalo, marido e neto Luís 
— José Ferreira Alves, esposa e filha Irene
— Monsenhor Manuel Batista de Sousa 
— Zulmira da Conceição Gonçalves, marido e filhos 

Segunda-feira 07 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— S. Bento
— Daniel Lacerda e esposa
— Manuel Pereira Viana, esposa, filhos e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h30 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Almas
— Ana Ramos de Sá e familiares
— Avelino dos Santos Catarino
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Marcos Fradique
— Maria José Graça Oliveira, António Gomes Viana, 

Ondina Reis Graça e marido, Avelino Reis Graça
— Rosa dos Santos Graça, pais e avós
19h00 – Capela de Nossa senhora do Amparo (Apúlia)
— Adélia Leite Lopes Veloso Filho, Neto e Genro
— Carolina Miana Correia e Marido
— Clara Fontão , Marido e Filhos
— Jorge Fontão Pereira
— José Gomes da Silva
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Manuel Fernandes Barros,Irmão Pais e Tio João
— Manuel Machado Seara e Familia
— Salvador Gomes Alves ,Esposa e Filho
Terça-feira 08 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Dina Queiroga
— Felisbela Ferreira Braga
— Maria Adriana Queirós Portela
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Ferreira da Silva, esposa e Eduardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— Deolinda de Oliveira e Brazelina de Oliveira e pais
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Alice do Vale Azevedo e marido
— Maria dos Anjos Pinto Ribeiro
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina Ferreira 

Maciel (mãe) 
— António Pereira Azevedo
— José Alves da Lomba (25)
— Deolinda Ferreira da Silva (16)
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos)
— Daniel Azevedo Maciel e esposa (filho José Maciel)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Hilário Fernandes Carreira e pais (filho António)
— Maria Alves de Faria (28)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albina Barbosa da Silva
— Albino Gonçalves Neiva Júnior
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almas do Purgatório
— Américo Bento Queirós e Manuel Penteado
— Beatriz Pinheiro Neto (conf. das Almas)
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Fernando Ferreira dos Santos e Pais
— José Alberto Couto Júnior e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família

Sábado 12 de novembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Moreira Barros (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Alves Nogueira
— Manuel Ferreira Morgado, Esposa e filha Evangelina 

Cruz 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Franclim Gaifém de Campos (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Irmãos da Confraria das Almas
— Arminda Gomes da Ascensão  (30.º Dia)
— Francisco Cardoso Peixoto  (30.º Dia)
— Isidro Faria da Cruz  (30.º Dia)
— Joaquim Fontão Pereira  (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Adélia Alves Sá Pereira, sobrinho Laurentino e Ma-

nuel Ramos
— Carolina Fernandes Vassalo, marido e neto Luís 
— José Ferreira Alves, esposa e filha Irene
— Monsenhor Manuel Batista de Sousa 
— Zulmira da Conceição Gonçalves, marido e filhos
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel António Neto Matos  (1.º Aniv.º)
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Domingo   13 de novembro

Encerramento do Ano da Misericórdia
nas Igrejas Particulares

08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
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 Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Cofr.ª Nossa Senhora do Rosário
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja paroquial de Gandra
— Missa Solene em honra de S. Martinho (Padroeiro)
— Rosa Ferreira Martins, marido e famíla 
—  Familiares de António Rodrigues 
— Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus, Sagrado 

Coração de Maria
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Esperança do Rosário Vilas Boas Nibra
15h00 – igreja paroquial de Gandra
— Sermão e Procissão em honra de S. Martinho
18h00 – igreja Matriz de Fão 
Não há missa tendo em conta o encerramento do Ano Jubilar
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Ação de Graças no encerramento do Ano Jubilar


