
Igreja promove solidariedade
com as vítimas dos incêndios

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anun-
ciou esta semana que as dioceses católicas vão promover 
um peditório nacional, a 2 de julho, para ajudar as víti-
mas dos incêndios que atingiram o país nos últimos dias.

“Pedimos a todas as comunidades cristãs, e a quem 
deseje associar-se, que além de outras iniciativas soli-
dárias dediquem a oração, o sufrágio e o ofertório do 
primeiro domingo de julho a esta finalidade”.

O montante recolhido vai ser enviado para a Cáritas 
Portuguesa, “a fim de ser encaminhado, com brevidade, 
para aqueles que necessitam”.

A Cáritas já tinha avançado com a abertura de uma 
conta solidária – ‘Cáritas com Portugal abraça vítimas 
dos incêndios’ – (PT50 0035 0001 00200000 730 54), 
na Caixa Geral de Depósitos.

Os bispos católicos manifestam o seu “reconhecimen-
to e apoio” aos bombeiros, às organizações de socorro 
e aos “numerosos” voluntários que estão no terreno e 
desenvolvem “todos os esforços para salvar vidas, mi-
norar danos e evitar a perda de pessoas e bens”, mesmo 
à custa de “riscos pessoais”.

Vamos todos mostrar a solidariedade cristã. 

Jardim de Infância de Vila Chã
Estão a decorrer as inscrições para o próximo ano le-

tivo no Jardim-de-Infância do Centro Social e Paroquial 
da Vila Chã, que é uma resposta educativa considerada 
como sendo a primeira etapa da educação básica que tem 
como princípio o desenvolvimento equilibrado da criança 
dos 3 aos 5 anos de idade. Estamos dispor para acolher as 
crianças da nossa terra e as das terras vizinhas. Mas não 
faz sentido que as nossas estejam a fugir da terra, pondo 
em risco a continuidade deste serviço à comunidade.

Festa da Senhora da Bonança
Está constituída a Comissão para organizar a 

Festa em honra de Nossa Senhora da Bonaça, em 
Fão, a realizar-se nos dias 1, 2 e 3 de Setembro.

Em breve será apresentado o Programa. Para já te-
mos a Comissão formada com os seguintes elementos, 
para além do párocos: Vânia Hipólito Santos, Emídio 
Saraiva, Ana Paula Solinho, Deolinda Machado, Lu-
ciana Faria, Patrícia Mucha, Helena Roxo, António 
Mendanha, Sérgio Mendanha, Francisco Torres, Pedro 
Miranda e Aurora Carreira. 

Rancho Folclórico de Fonte Boa
O Rancho Folclórico de Fonte Boa celebra o seu 

aniversário no próximo fim de semana. Por isso con-
vida toda a comunidade a juntar-se à festa no dia 1, 
Sábado, com a venda de bolos, Rojões e Sardinhas 
entre outros comes e bebes.

No domingo, dia 2, a eucarístia será dinamizada 
pelo rancho e no final a terá lugar a inauguração do 
móvel expositor no Centro Social e Paroquial.

Parabéns!...

12.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Jer 20, 10-13; 
Salmo – Sal 68 (69), 8-10. 14-15. 33-35;
2.ª Leit. –  Rom 5, 12-15;
Evangelho – Mt 10, 26-33.
As leituras deste domingo põem em relevo a difi-

culdade em viver como discípulo, dando testemunho do 
projecto de Deus no mundo. Sugerem que a perseguição 
está sempre no horizonte do discípulo… Mas garantem 
também que a solicitude e o amor de Deus não abandonam 
o discípulo que dá testemunho da salvação.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de um 
profeta do Antigo Testamento – Jeremias. É o paradigma 
do profeta sofredor, que experimenta a perseguição, a 
solidão, o abandono por causa da Palavra; no entanto, não 
deixa de confiar em Deus e de anunciar – com coerência 
e fidelidade – as propostas de Deus para os homens.

Na segunda leitura, Paulo demonstra aos cristãos de 
Roma como a fidelidade aos projectos de Deus gera vida 
e como uma vida organizada numa dinâmica de egoísmo 
e de auto-suficiência gera morte.

No Evangelho, é o próprio Jesus que, ao enviar os dis-
cípulos, os avisa para a inevitabilidade das perseguições e 
das incompreensões; mas acrescenta: “não temais”. Jesus 
garante aos seus a presença contínua, a solicitude e o amor 
de Deus, ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo.

Depois ter escolhido os 12 Apóstolos e de os ter 
enviado em missão, Jesus dá-lhes os primeiros ensina-
mentos. Avisa-os que a missão não será fácil e que haverá 
perseguições. É neste contexto que devemos enquadrar 
o evangelho deste domingo. Já no Antigo Testamento, 
homens e mulheres sofreram a perseguição, porque per-
maneceram fiéis à vontade de Deus, confiando n’Ele e 
sendo fiéis à Sua Aliança.

Por três vezes, Jesus diz aos seus Apóstolos: “Não 
tenhais medo”. Mesmo que não sejamos compreendidos 
e no meio das dificuldades, teremos que ser sempre fiéis e 
não perder a confiança. Porquê? Por três motivos: 

1.º porque “nada há encoberto que não venha a des-
cobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se”; 
a verdade virá sempre ao de cima: “O que vos digo às 
escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao ouvido, 
proclamai-o sobre os telhados”;

2.º Porque os que perseguem os cristãos “matam o 
corpo, mas não podem matar a alma”. A nossa fé é uma 
força interior, que ultrapassa a vida física;

 3.º Porque estamos nas mãos de Deus, ama-nos e 
protege-nos: “Até os cabelos da vossa cabeça estão 
todos contados”, “Valeis muito mais do que todos os 
passarinhos”. 
A Palavra de Deus deste domingo é um convite à con-
fiança no amor de Deus, seguindo Jesus que foi fiel até 
à morte, uma morte que nos abriu para a vida, a verda-
deira e eterna vida. Diante do Pai, intercede por nós.
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093Fé Contemplada com Maria
Sagrado Coração de Jesus e Maria

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração 
de Maria são muito próximas na piedade dos fiéis e isto 
reflete-se na Liturgia da Igreja, que fixa a memória do 

Imaculado Coração de Maria no 
sábado logo depois da Solenida-
de do Sagrado Coração de Jesus, 
que se dá na última sexta-feira do 
mês Junho (este anos temos uma 
exceção, pois a última sexta-feira 
cai no fim do mês e, por isso, é 
transferida para a sexta anterior, 
para que no sábado seja celebrada 
a memória do Imaculado Coração 
de Maria).

Os devotos do Sagrado Co-
ração de Jesus são sempre muito 
devotos do Imaculado Coração 
da Maria. Por sua vez, os devotos 
do Imaculado Coração de Maria 
são também muito devotos do 

Sagrado Coração de Jesus. Esta íntima ligação entre 
estas devoções existe porque toda a verdadeira devoção 
ao Coração de Maria conduz ao Coração de Jesus, que 
no momento derradeiro da sua vida terrena nos confiou 
à sua Mãe. Dessa forma, Maria conduz-nos a Cristo, e 
Cristo conduz-nos a Maria.

Santa Margarida Maria Alacoque compreendeu tão 
bem a correspondência entre as devoções aos Corações 
de Jesus e de Maria que considerava as duas uma só. Por 
isso, ela tinha o hábito de rezar esta jaculatória: “Divino 
Coração de Jesus eu Vos adoro e Vos amo do modo como 
viveis no Coração de Maria e Vos peço que vivais e reineis 
em todos os corações”. O confessor de Santa Margarida, 
São Cláudio de la Colombière, indica o mesmo caminho 
indicado a nós por Jesus: “Resolvi não pedir nada a Deus 
em oração que não fosse por meio de Maria”. 

Outros grandes santos, devotos do Sagrado Coração 
de Jesus, como Santa Brígida, São Francisco de Sales e 
São João Eudes, referiam-se ao Coração de Jesus e de 
Maria, no singular, para evidenciar a perfeita união de 
sentimentos e disposições entre o Coração da Mãe e do 
Filho. Este vínculo também se faz presente no lema “Per 
Mariam ad Cor Iesu” (Por Maria ao Coração de Jesus), 
dos Missionários do Sagrado Coração e as Filhas de Nossa 
Senhora do Sagrado Coração.

São João Eudes, convicto de que esta devoção ti-
nha a sua origem num desígnio providencial, procurou 
demonstrar, por argumentos teológicos, que o Coração 
de Jesus e o de Maria não têm diferenças entre si, mas 
constituem, pela união existente entre o Filho de Deus 
e sua Mãe Santíssima, um só e mesmo Coração. Sendo 
assim, não podemos separar estes Corações, que Deus 
uniu tão estreitamente.

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 

funciona com o seguinte horário:
Terça .................................................. 17h00 – 18h00
Quinta ...............................................  19h30 – 20h00
Sábado................................................ 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 matriz de Apúlia
— S. José (mc Odete Torres)
— Adelino Barros do Monte
— Carlos da Ponte Fernandes Faria, pais e irmão
— Edalina Gonçalves Lopes e marido
— Joaquim Catarino de Faria
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Maria Emília Pereira da Silva
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Abílio Fernandes Catarino
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
Quinta-feira  29 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, espsoa e filho
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— Irmãos do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— José Maria do Vale, esposa, pais e irmãos
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Neto Afonso, sogros e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— David da Silva Sampaio
— João Barbosa dos Santos e família 
20h00 – Igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— António Pereira de Azevedo e familia
— Baltazar Branco de Matos
— Vítimas do Incêndio de Pedrogão Grande
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel da Silva Félix
— Maria Pimenta Guimarães e seus pais
20h00 – Capela de S. João (Esposende)

Solenidade de S. Pedro e S. Paulo
— S. Pedro e S. Paulo
— Rosalina Fernandes Barbosa e família 
Sexta-feira 30 de junho
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

19h00 – igreja paroquial de Fão
— Francisco da Costa Ferreira
— Horácio Martins de Matos
— Maria de Marcos Fradique 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Álvaro Avelino dos Reis e Rita Fernandes de Castro
—  Cândido Vinhas, esposa e filho
—  Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Brealinda Santa Marinha Valente, irmão Mário e 

esposa
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Martinho, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Marcos Sá Escrivães, pais e sogros
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro Vilas Boas da Cruz  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira Andrade
— Joaquim de Sousa Bezerra e esposa
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José Martins Afonso Junior
— Manuel da Costa Torres
— Zacarias Martins Afonso
Sábado 01 de julho 
10h30 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Missa da Companhia de Cavalaria dos Combatentes 

em Moçambique
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Compromisso
— Manuel da Cruz Barros (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Gemeses

Devoção do 1.º Sáado 35 m antes da missa
— António Miranda da Silva (pessoa amiga)
— Brilhantina Ferreira Silva (10)
— Manuel Ferreira Carvalho
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Compromisso
— Almas (m.c.confr.ª)
— Brialinda  Félix Santil e irmão Joaquim (1.ºaniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa do Compromisso
— Ana Gomes Soares (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria do Monte Gonçalves Real (30.º dia)
— Adelino Fernandes Marques (1.ºaniv.)
— Alda Amaral Passos (1.ºaniv.)
— António Sá Solino (1.ºaniv.)
19h15 – Igreja matriz de Esposende

Festa do Compromisso
— Maria Rosa Portela (7.º Dia)
— David Fernando  Ferreira Adães
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra de Santa Jacinta e São Francisco
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
— Mário Ferreira Morgado

Segunda-feira 26 de junho
09h00 – igreja paroquial de Fão

Sagrado Lausperene – Exposição do Santíssimo
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Porfírio Azevedo e José António Faria
19h00 – igreja paroquial de Fão

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda  Domingues e Família
— Carminda Moreira da Silva
— Isidro Faria da Cruz
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Fernandes Barros,Irmão,Pais e Tio João
— Manuel Martins Ferreira
— Narciso Figueiredo Carvalho , Pais e Sogros
— Padre José Miguel Torres Pereira
Terça-feira  27 de junho
10h30 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Passeio dos idosos da paróquia de Creixomil (Gui-

marães)
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Albino Sampaio de Boaventura
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Ana Marques da SIlva e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Fernandes e marido
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Reinaldo da Silva Barros
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares (Prima Esperança)
— Brilhantina Ferreira Silva (9)
— José Gomes Barbosa (Confraria do Rosário)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Lopes de Miranda, esposa, filha e neta
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia, cunhado 

Joaquim e Armanda
— Manuel da Silva Cachada, esposa e filho
— Maria da Silva Vieira de Sousa
Quarta-feira 28 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Elvira Miranda Trindade
— Francisco da Cunha Ferreira
— Maria de Marcos Fradique

Domingo           02 de julho 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa do Compromisso
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Apúlia

Festa do Compromisso
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas e Rancho Folclórico
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
— António Vasco Afonso (10)
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Rosa Ferreira Morgado
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (Confraria)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e P.e Paulino Novais

Festa da Profissão de Fé
Na realidade, a festa da Profissão de Fé não é um 

Sacramento. Uma vez que a maioria das crianças bap-
tizada é muito cedo, na Profissão de Fé os jovens podem 
assumir os seus compromissos baptismais, continuando 
a caminhada da catequese até ao fim.

A festa da Profissão de Fé merece bastante interesse 
tanto por parte dos pais como por parte das crianças 
como ainda por parte dos responsáveis da Igreja. 
Também os Padrinhos aqui deveriam manifestar o seu 
empenho no cumprimento dos seus compromissos.

Foi uma festa que deixou raízes nas tradições re-
ligiosas. Celebrada com outro nome há muitos anos 
– Comunhão Solene –  não perdeu ainda a actualidade.

A razão deste interesse e popularidade pode ser 
vista de perspectivas diferentes que não se opõem mas 
se completam. Ela é sobretudo a celebração do final 
da infância. Os catequizandos crescem, deixam de ser 
crianças, chegam a uma etapa importante da sua vida 
que precisa de ser celebrada.

Por outro lado é um reconhecimento público da 
comunidade de que a criança recebeu educação. É, 
de certa maneira, um reconhecimento do que os pais 
fizeram pelos filhos. Os pais experimentam nesta festa 
uma homenagem à sua paternidade responsável. Não 
podemos ignorar nem subestimar este significado 
antropológico profundamente ligado ao religioso: o 
crescimento e a educação que esta festa da vida celebra 
são simultaneamente humanos e cristãos.

Para os pré-adolescentes é também uma festa pro-
fundamente humana e cristã. Atingem um grau no 
seu crescimento humano e cristão. São reconhecidos 
publicamente. São centro das atenções. Por outro lado 
é-Ihes reconhecida uma certa maturidade cristã.


