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25.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Sab 2, 12. 17-20;
Salmo – Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Tg 3, 16 – 4, 3;
Evang. – Mc 9, 30-37.

A liturgia do 25.º Domingo do Comum convida os
crentes a prescindir da “sabedoria do mundo” e a es-
colher a “sabedoria de Deus”.

A primeira leitura avisa os crentes de que escolher
a “sabedoria de Deus” provocará o ódio do mundo. Con-
tudo, o sofrimento não pode desanimar os que esco-
lhem a “sabedoria de Deus”: a perseguição é a conse-
quência natural da sua coerência de vida.

A segunda leitura exorta-nos a vivermos de acordo
com a “sabedoria de Deus”, pois só ela pode conduzir
ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida con-
duzida segundo a “sabedoria do mundo” irá gerar vio-
lência, divisões, conflitos, infelicidade, morte.

O Evangelho apresenta-nos uma história de confron-
to entre a “sabedoria de Deus” e a “sabedoria do mun-
do”. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a
aceitar o projecto do Pai e a fazer da sua vida um dom
de amor aos homens; os discípulos, imbuídos da lógica
do mundo, não têm dificuldade em entender essa op-
ção e em comprometer-se com esse projecto. Jesus avi-
sa-os, contudo, de que só há lugar na comunidade cris-
tã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer
da vida um serviço aos irmãos.

Os discípulos não compreendem a linguagem de
Jesus, a Sua missão, o Seu caminho!...  Enquanto Jesus
caminha à frente a ensinar, os discípulos, seguindo-o
com os pés, próximos fisicamente, estão com o cora-
ção muito longe do Senhor. No caminho, vão discutin-
do sobre quem deles era o maior! Jesus fala da humi-
lhação e do serviço até à cruz; os Seus discípulos, (nós,
hoje) falamos de quem é o primeiro, o maior...

A linguagem da cruz continua difícil, dura, inacei-
tável para nós. É claro que não teoricamente: persigna-
mo-nos com a cruz, beijamos a cruz, trazemo-la pendu-
rada ao pescoço, veneramos a cruz... Mas, o caminho
da cruz faz-se na vida, não na teoria!... não apenas com
gestos e sinais externos e tradicionais!... Continuamos
presos à tradição, que Jesus condenava no XXII Do-
mingo (finais de agosto). Essa cruz de Cristo está pre-
sente nas dificuldades, no convite à renúncia de nossa
vontade para fazer a vontade de Deus, na aceitação dos
caminhos de Deus, nos momentos de escuridão, de si-
lêncio do coração e de aparente ausência de Deus...

Jesus convida-nos a segui-l'O hoje, no aqui e agora
da nossa vida. A nossa tentação é a dos primeiros discí-
pulos: um cristianismo fácil, de acordo com a mentali-
dade do mundo atual; um cristianismo a baixo preço:
que não custe o preço da cruz!... Se assim for, como
estaremos longe de Jesus, como não O conheceremos!...
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317
P. Rui Neiva – 965374530
P. António Lima – 933485173

emails: ddfdelfim@gmail.com
ruijneiva@gmail.com
asilima45@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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Vamos fazer caminho...
“Há uma nova forma de liderar, que tem de ser

na perspetiva da sinodalidade, que inclui o ouvir os
meios de corresponsabilidade e participação que a
Igreja nos propõe e incentiva a ter em conta”, disse
D. Virgílio Antunes após o encontro com a Congre-
gação para o Clero, que a Conferência Episcopal Por-
tuguesa realizou no âmbito da visita “ad Limina”.
Esta nova forma de liderar é um novo desafio para a
Igreja que procura constantemente ler os sinais dos
tempos e adaptar-se às novas realidades da História
que vive no concreto.

Nós, sacerdotes nomeados para a zona de Espo-
sende Centro/Sul, deste Arciprestado de Esposen-
de, bem como todos os sacerdotes, sentimos as difi-
culdades da Igreja em servir, com sacerdotes, todas
as comunidades como desejava. Perante esta ‘nova’
realidade aceitamos este grande desafio que é ser-
vir a Igreja nestas comunidades “sem acepção de
pessoas” como nos diz a carta de S. Tiago (cf. Tg
2,1), vivendo em unidade e comunhão entre leigos e
Sacerdotes.

Sentimos as apreensões e as dúvidas deste cami-
nho que temos nos nossos horizontes, pois é um ca-
minho novo. Mas também sentimos a confiança de
quem acredita n’Aquele que nos diz para O seguir-
mos sem receio, e acreditamos nas pessoas que con-
nosco vão percorrer este caminho.

Somos três sacerdotes para vos servir, com ida-
es e personalidades diferentes, é certo! As nossas
diferenças não são mais que carismas, que nos po-
dem enriquecer e que vamos  pôr ao vosso dispôr.

As “paróquias centradas no ‘seu’ pároco” cor-
rem “riscos” de não fazerem um caminho de fé cor-
responsável e maduro. Podemos correr o risco de
ser igreja paroquial do “Sr. Padre” e não a Igreja
de Jesus Cristo. Recordemos o que nos diz S. Pau-
lo: “Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servi-
dores, através dos quais fostes levados à fé; cada
um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe
concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus
que os fazia crescer... Nós trabalhamos juntos na
obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus
sois vós” (1Cor 3, 5-6.9).

Temos consciência do papel do Padre nas comu-
nidades Cristãs, mas também temos a consciência
de que a Igreja é de todos nós Baptizados... e é este
caminho que queremos fazer com todos os cristãos
das 8 paróquias desta Unidade Pastoral. Sabemos
que não vai ser um caminho fácil, nem para nós Pá-
rocos, nem para vós leigos, nossos paroquianos.
Confiamos e teremos como lema, de novo, a Pala-
vra de S. Paulo: “... estou acostumado a toda e qual-
quer situação... Tudo posso naquele que me forta-
lece.” (Fil 4,12-13).

Os vossos Párocos,
P.e Delfim Fernandes

P.e António Lima
P.e Rui Neiva

Celebrar na caminhada...
No nosso caminhar, Peregrrinos da Pátria Celes-

te, precisamos de retemperar forças para vivermos
a Fé que professamos e celebramos e queremos
anunciar. A Fé que nos move herdámos-la dos nos-
sos antepassados, que recordamos sempre que cele-
bramos. Por isso também mandamos celebrar por
aqueles que nos antecederam na Fé.

De acordo com as normas da Igreja que forma-
mos, podemos acumular intenções em algumas mis-
sas da Comunidade, se as razões pastorais assim o
exigirem, e a que já estamos habituados.

Nas diversas comunidades paroquiais desta Uni-
dade Pastoral continuaremos a acumular intenções
apenas de segunda a sexta-feira. Nas “Missas de
Preceito” (fim de semana) não acumularemos in-
tenções. Nesses dias celebramos pelos Paroquianos,
pelas obrigações das Confrarias e Irmandades e ain-
da as Missas de 7.º Dia, 30.º Dia e 1.º Aniversário
(estas últimas ao sábado). Por isso, pedíamos que
tivessem isso em conta quando vão pedir para cele-
brar por alguma intenção.

Nos dias em que tivermos funeral numa paró-
quia, as intenções marcadas nessa paróquia para esse
dia são transferidas, automaticamente, para a Mis-
sa de Domingo.

Cartório Paroquial
Esta semana iremos começar a organizar o ser-

viço de Cartório Paroquial que queremos prestar em
todas as comunidades. Entretanto, para qualquer
assunto, podem contactar pelos meios normais (pes-
soalmente, telefone ou mail) e qualquer um de nós
agenda pessoalmente o atendimento.
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horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Domingo 20 de setembro
XXV Domingo do Tempo Comum
18h00 – na igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
Tomada de Posse dos Párocos da Unidade Pastoral

Esposende Centro/Sul, presidida pelo Senhor
Arcebispo

Segunda-feira 21 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Paroquianos
19h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
Terça-feira 22 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
— Maria Adriana Queirós Portela
— António Inácio da Costa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael e avós
— Carolina Matias da Rocha, marido e filhas
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Pires da Rocha, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Dias Couto
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Manuel Cardoso e Silva
— Maria da Silva Duarte, pais e irmãos
— Delfim Silva e esposa
— José da Silva Cardoso, esposa, filha Armanda e

nora Adélia
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— João Valentim Barroso Lopes (Confr. das Almas)
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Manuel Fernandes pereira, irmão e pais
— Irmãos da Confraria das Almas
Quarta-feira 23 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— José Guerra Laranjeira
19h00 – na igreja matriz de Fão
—  Almas do Purgatório (Confraria)
19h00 – na igreja matriz de Apúlia
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhado
— Manuel Morim de Faria, pais e irmãos
— Leopoldina Boucinha Amorim e marido
— Licinio Regado Eiras
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Carlota Faria Martins e marido

— Justino Martins Palmeira e esposa
— Mario Manuela Arantes Carvalho
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Alves Pereira
— Maria Santil  Gonçalves Pereira e marido
— Maria Maurício Pereira e filho
— Amas do Purgatório (Confraria das Almas)
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria da Glória Gonçalves Silva, filho, nora, cu-

nhados e sobrinhos
— Maria Vale Morgado
— Álvaro Pereira Catarino
— Aurélio Felgueiras, esposa, pais e irmãos
— Em honra do SS.mo Sacramento, de N. S. de Fáti-

ma e de S. Bento
Quinta-feira 24 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz, sogros, cunhado e sobrinhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Carlos, Emília e Maria do Nascimento
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria do Carmo Martins da Torre
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Joaquim Rodrigues da Silva
— Santo Ovídeo
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Fernandes Pereira, irmão e seus pais

(Aniv.)
— Irmãos da Confraria das Almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais

Sexta-feira 25 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira Oliveira, pais e sogros
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Alice do Norte Eiras Hipólito
— Maria de Fátima Neves Garcia Lema
— Rosa Gonçalves da Costa
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Albertina Lopes Deveza, Marido, Filha Maria,

Genrro Fernando e Maria da Guia
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga

20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Eugénia Gomes da Vinha
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— José Tomás Faria de Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Albino da Costa Lopes
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ramos dos Santos
— Rosa Patrocínio Alves de Matos, família
— Rosa Gonçalves pereira do Vale e sogros
— Domingos Alves Ferreira Neves
— José Coutinho Torres
— Em honra dos Pastorinhos

Sábado 26 de setembro
da XXV Semana do Tempo Comum
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Dias Couto (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira;
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais;
— José da Silva Cardoso (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim José Silva Garrido, esposa e sogra
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Henrique Alves da Lage
— Maria Laurentina Ferreira Maciel e António Cris-

tiano Lopes Ferreira
— Maria  de Jesus Dias Gomes
— Laurinda Alves Lopes e marido Joaquim Martins

do Vale
— Preciosa Lopes Soares
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Gonçalves Vendeiro
— José Joaquim Gomes Dourado
— Maria Adelaide Pontes Fernandes e marido
— António Gonçalves Viana e filho
— Maria Auxilia Pontes de Carvalho e irmão
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— Maria Eugénia da Silva Moreda
— António Gonçalves Torres da Silva
18h00 – na igreja matriz de Fão
— José da Fonte Gaifém
— António Ferreira Martins
— Maria de Azevedo Arantes
— Secundino Martins do Monte
— Almas do Purgatório
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Beatriz De Jesus Carvalho (30.º Dia)
— Maria Alice Faria Carvalho (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Albino da Costa Lopes
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ramos dos Santos
— Rosa Patrocínio Alves de Matos e família
— Em honra dos Pastorinhos
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Domingos Alves Ferreira Neves
— José Coutinho Torres

19h15 – na igreja matriz de Esposende
— Faustino Pinho dos Santos e esposa

Domingo 27 de setembro
XXVI Domingo do Tempo Comum

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— José Rodrigues Silva, esposa e neto Luís (esposa)
— Rosa Freire Lopes
— Baltazar Branco de Matos
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristia-

no Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
10h00 – na igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – na igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ludovina Martins Carreirinha
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— Cidália Gonçalves da Costa
— Maria Eugénia Gomes da Vinha
— Manuel Alves Pereira e esposa e filho António
— Manuel Catarino Inês e pai
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— Palmira Morais Pereira Catarino
— José Joaquim da Cruz Vendeiro
— Maria de Azevedo Vasquinho e Abílio Fernandes

Catarino
— Amas do Purgatório (Confraria das Almas)
10h00 – na igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h30 – na igreja matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
— Maria dos Anjos Marques Morgado e Joaquim Do-

mingues da Venda
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes San-

tos
— Manuel Martins do Monte e esposa (filha Maria

Olinda)
— Manuel Barros Santos Portela (esposa)
— Maria Afonso Sá Pereira, marido e filhos (António

Lage)
— Teresa Martins Ferreira
12h00 – na igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Bodas de Prata Matrimoniais
18h00 – na igreja matriz de Fão
— Manuel Gonçalves Dias do Vale e José Fernando

Gonçalves do Vale
— Maria Emídia Moreira de Morais
— Almas do Purgatório (Confraria Almas)
19h00 – na igreja matriz de Esposende
— Bombeiros falecidos no acidente de há 6 anos
— Maria de Lourdes Eiras Praia Matos (30.º Dia)
— Maria da Conceição Meira Vila Chã


