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30.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Jer 31, 7-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Hebr 5, 1-6;
Evangelho – Mc 10, 46-52.

A liturgia do 30.º Domingo Comum fala-nos da 
preocupação de Deus em que o homem alcance a vida 
verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir 
para atingir essa meta. De acordo com a Palavra de 
Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena 
aderindo a Jesus e acolhendo a proposta de salvação 
que Ele nos veio apresentar.

A primeira leitura afirma que, mesmo nos mo-
mentos mais dramáticos da caminhada histórica de 
Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente 
de luz e de liberdade, Deus estava lá, preocupando-se 
em libertar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com 
amor de pai, ao encontro da liberdade e da vida plena.

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-
-sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim 
de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com 
esta apresentação, o autor deste texto sugere, antes de 
mais, o amor de Deus pelo Seu Povo; e, em segundo 
lugar, pede aos crentes que “acreditem” em Jesus – isto 
é, que escutem atentamente as propostas que ele veio 
fazer, que as acolham no coração e que as transformem 
em gestos concretos de vida. 

No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o 
caminho de Deus para libertar o homem das trevas e 
para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, 
os crentes são convidados a acolher a proposta que 
Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida 
velha e a seguir Jesus no caminho do amor e do dom 
da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos 
passar da escravidão à liberdade, da morte à vida. 

Para isso, reparemos nos confrontos que o evangelho 
coloca à nossa frente:

1) o cego está SENTADO, mas põe-se de pé; de pé 
vão os discípulos de Jesus, mas querem SENTAR-SE 
(evangelho do Domingo passado); 

2) o cego deixa tudo (atira fora o manto), mas os 
discípulos querem saber o que ganham (“Vê como nós 
deixamos tudo para Te seguir” – dizia Pedro no evangelho de 
há 15 dias); 

3) o cego está à beira do CAMINHO, mas entra no 
CAMINHO para seguir Jesus no CAMINHO; o homem 
rico de Marcos (10,17-22), que encontrámos há quinze 
dias (no Domingo XXVIII), entra no CAMINHO, mas sai 
logo do CAMINHO… Tantos desafios e provocações, 
modelos e contra-modelos, para nós, discípulos que hoje 
seguimos Jesus no CAMINHO!

Curado, iluminado por Jesus, o Cego agora seguia 
Jesus como discípulo, caminhando com Ele para Je-
rusalém, para com Ele morrer e com Ele ressuscitar. Esta 
é a nossa vocação!... Este deve ser o nosso caminho, a 
nossa experiência de fé!..
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.comC
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Curso de Missionologia

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário, para todas as 
paróquias:
Terça................................................ 18h00 – 19h00
Quinta................................................18h00 – 19h00 
Sábado ..............................................15h00 – 15h30

Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo 
telemóvel (ver contactos).

Direitos Paroquiais em pagamento
Conforme já foi anunciado, e de acordo com os cos-

tumes 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 anualmente 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 
Janeiro e Dezembro (mesmo que em muitas Comu-
nidades 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.

Arranjo das Portas da Igreja de Rio Tinto
A Fábrica da Igreja está a pedir orçamentos 

para a reparação e pintura de 3 portas da igreja (a 
grande de duas folhas virada a poente e as outras 
duas viradas a sul também de duas folhas cada).

Magusto da Catequese em Rio Tinto
No dia 15 de Novembro (domingo) a catequese com 

o apoio do CEP irá realizar um convívio para celebrar o 
São Martinho. O tradicional magusto com castanhas e 
vinho será oferecido a todos quantos queiram participar. 
Haverá outros produtos que serão vendidos e leiloados... 

O dinheiro reverterá para as obras do novo Centro 
Pastoral Paroquial da freguesia.

Intenções do Papa para novembro
UNIVERSAL – Pelo diálogo com todos. 
 Para que nos abramos ao encontro pessoal e ao 
diálogo com todos, também com aqueles que pensam de 
modo diferente do nosso.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Pelos Pastores da Igreja. 
 Para que os pastores da Igreja, com profundo 
amor ao seu rebanho, acompanhem o seu caminho e an-
imem a sua esperança.
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Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Todos os Santos e Fiéis Defuntos
Celebramos no próximo fim de semana o Dia de 

Todos os Santos, fazendo memória dos nossos irmãos 
Fiéis Defuntos.

Apesar desta solenidade já não ser feriado nacional, 
nunca poderemos permitir que deixe de ser Dia Santo 
e, antes de mais, que cesse de nos consagrar, isto é, de 
nos santificar em Cristo.

A santidade é um projecto ou horizonte de vida. 
Mas, antes disso, é dom. Um dom que nasce e se ex-
pande no baptismo, ou não fosse o baptismo destinado 
a florescer a imagem e semelhançade Deus que nos 
habita (cf. Gn 1, 26). Se o cumprimento da santidade 
não decorre exclusivamente das nossas aspirações 
pessoais, então só pode ser fruto maduro da incessante 
procura de Deus.

A multidão dos que já atingiram a plenitude do 
encontro com Deus é um sinal eloquente de que a 
santidade está ao alcance de todo o Homem. S. Paulo, 
por exemplo, gostava muito de iniciar as suas cartas 
apelidando os cristãos de santos. “Paulo, Apóstolo de 
Cristo Jesus […], aos santos e fiéis em Cristo” (Ef 1, 1). 
De modo semelhante, S. Cirilo de Jerusalém, no séc. IV, 
dizia aos seus catequizandos: “Santos sois também vós, 
julgados dignos do Espírito Santo”. E, nesta permuta 
de graça e oração entre os que estão junto de Deus e os 
que ainda peregrinam na terra, nasce um dos maiores 
tesouros do Reino de Deus, que é a comunhão dos 
santos e a comunhão com as coisas santas.

É essa comunhão que devemos procurar experi-
mentar, sentir e viver na celebração do próximo fim de 
semana, quer na celebração litúrgica quer nas nossas 
visitas aos cemitérios, onde se encontram os santos que 
nos precederam na Fé que nos anunciaram e que agora 
somos nós convidados a transmitir uns aos outros.

Inscrições para o CPM
Encontram-se abertas as inscrições para o próximo 

CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio).
Embora não seja obrigatória a frequência do CPM, 

o Código de Direito Canónico estabelece que se faça «a 
preparação pessoal para a celebração do matrimónio, 
pela qual os esposos se disponham para a santidade e 
os deveres do seu novo estado» (CIC can. 1063, 2, CCEO 
can. 783, § 1).



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Segunda-feira 26 de outubro
da XXX Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Benardino da Costa Dias e pais
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Manuel Jesus Alves Lopes (aniv.º) e António Gonçal-

ves Leites
— Alexandrina Gonçalves do Norte
— Adelino Fonseca Saraiva e esposa
— José Maria Lopes Matias
— Joaquim Augusto Gonçalves Cerqueira
— Maria Torres do Monte, pais e sogros
— José Gaifém Morgado e Cristina Gonçalves Carvalho
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Manuel Machado Seara e Família
— Carminda Moreira da Silva
Terça-feira 27 de outubro
da XXX Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo e família
— Maria Isabel Moreira Ferreira e sogros
— Maria Adriana Queirós Portela
— Eduardo Pereira Viana e pais
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Virgínia da Cruz Barros
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— José Lopes da Silva, esposa e sogra
— Teresa dos Santos Alves e mãe
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de St.º António
— João Evangelista Ferreira da Silva, esposa e filho 

(Aniv.)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz e família
— Juca Araújo Vieira e família
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alice Afonso e família
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Nuno Albino Rossas Lima
— Olívia Barbosa e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Emília Gonçalves da Silva
Quarta-feira 28 de outubro
da XXX Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho (aniv.º)
— Abílio Fernandes catarino e Maria Azevedo Vasquinho 

(aniv.º)
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
—  Adélio Oliveira e pais
19h00 – igreja matriz de Fão
— Olga Dias Cubelo Soares e Padre Francisco

19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Alice do Norte Eiras Hipólito
— António Inês Ferreira da Nova
— António Martins e Maria Martins Ferreira
— Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo e Maria Fernanda 

Tomé de Almeida e marido
— Emilia Ribeiro Machado e António Inês Ferreira Da 

Nova
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Manuel da Fonte Catarino, esposa, filha e neto Filipe
— Maria Alexandra Faria Ribeiro pais e irmã
— Rosa Gonçalves da Costa
Quinta-feira  29 de outubro
da XXX Semana do Tempo Comum
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Prudência Pimenta de Lima, marido, pais e irmãos
— Irmãos da Confraria das Almas
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Malcenimo de Matos
— Albino da Costa Lopes
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Maria Adelina Neves Igreja, marido filho e tia
— Marcelina Gonçalves Pimenta, marido e filho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e avós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Albina Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Nuno Albino Rossas Lima
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Manuel Miranda Figueiredo, Maria de Fátima Figuei-

redo Gerard
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Maria da Costa Ferreira
— Manuel Garcia da Piedade, mãe e cunhado
— Artur Alves Miquelino e esposa
Sexta-feira  30 de outubro
da XXX Semana do Tempo Comum
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaõa Pinheiro Rodrigues
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria do Vale Morgado e família
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Angelina Martins Ribeiro,pais e sogros
— António Inês Ferreira Da Nova
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Deolinda Gomes Carvalho Palmeira e marido
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria De Fátima Neves Garcia Lema
19h00 – igreja matriz de Fão
— Carlos Cardoso Salgado, pais e sogros

— João Miranda de Jesus Ferreira e sogros
— Ação de graças a Sto Amaro
— Carlos Palma Rio
— Miguel Horácio Pereira
— Reinor de Sá Pereira e filha Elvira
Sábado 31 de outubro
da XXIX Semana do Tempo Comum
16h00 – Paróquia de Vila Chã – No Cemitério
— Fiéis Defuntos 
16h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

No final, Procissão ao Cemitério
— P.e José Miguel Torres Pereira;
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais;
— Fiéis Defuntos
16h00 – igreja paroquial de Gemeses

No final, Procissão ao Cemitério
— Fiéis Defuntos 
— Joaquim José Silva Garrido, esposa e sogra
— Maria Alves de Faria (Aniv.), pais e irmãos
— Nossa Senhora de Fátima
— Laurinda Alves Lopes e marido Joaquim Martins do 

Vale
— João Lima Nunes Novo (Aniv.)  (sobrinha Liliana)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Mons. Batista de Sousa 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Amélia Gomes Salgado e marido
— Ana Gonçalves do Cabo
— António Gomes da Vinha (aniv.º), esposa e familiares
— António Gonçalves Torres da Silva
— António Gonçalves Viana e filho
— Avelino da Costa Inês
— Boaventura Adélio Nunes Cardoso e esposa (aniv.º)
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— José Gonçalves Vendeiro e filho (aniv.º)
— José Joaquim Gomes Dourado
— Maria Adelaide Pontes Fernandes e marido
— Maria Auxilia Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
18h00 – igreja matriz de Fão
— Rosa Maria Rolo Pereira (30.º Dia)
— Domingos Reis Assunção
— José da Fonte Gaifém
— António Ferreira Martins
— Ação de Graças ao Santíssimo Sacramento
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Argemiro Dias dos Santos (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos
— César Filipe Ribeiro e avós
— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pai, sogra e cunhado
— Domingos Alves Ferreira Neves e família (esposa)
— Isabel Maria Peixoto
—  Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
Domingo  01 de novembro
XXXI Domingo do Tempo Comum
Todos os Santos – Celebração dos Fiéis Defuntos

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Emília Gonçalves da Silva
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manueldo Vale Novais
— Paroquianos

08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Fiéis Defuntos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

No final, Procissão ao Cemitério
— Fiéis Defuntos 
—  Cidália Gonçalves da Costa
—  Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
—  José Joaquim da Cruz Vendeiro
—  Manuel Catarino Inês e pai
—  Palmira Morais Pereira Catarino
— Almas (Confraria das Almas)  
— Aniv. Mário Vale Valente, esposa e neto;
— António Azevedo Linhares, Joaquim Vidal e Amélia 

Narciso Morais
— Cidália Gonçalves Costa (aniv.º)
— Evaristo Gonçalves Vasco  (aniv.º)
— Francelina Gomes da Cunha e marido  
— Ludovina Martins Carreirinha
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Alves Pereira e esposa e filho António  
— Manuel Azevedo Martins e pais
— Manuel da Cruz Pontes e Pais
— Manuel Fonte Catarino e esposa
— Manuel Vasco Azevedo, Lucas Fernandes Azevedo e 

Rosa Gones Vasco
— Maria Eugénia Gomes da Vinha
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Maria Mariz Vasco pais e sogros
— Maria Torres Maurício
— Ramiro da Venda Torres e pais
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos

No final, Procissão ao Cemitério
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Afonso  Pires Cheio e família
16h00 – Paróquia de Apúlia – No Cemitério
— Fiéis Defuntos
— P.e José Miguel Torres Pereira
16h00 – Paróquia de Fão – No Cemitério
— Fiéis Defuntos
— Albino Pedrosa Campos
— Maria Adelaide Cardoso Oliveira
— António Gomes de Baixo e irmã
— Berta Pinto de Campos 
16h00 – igreja paroquial de Gandra

No final, Procissão ao Cemitério
— Fiéis Defuntos
— José Pereira Lima e neta Sílvia Maria
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e família (filha Evange-

lina)
— Marcelino Lima Neves, pai e irmã (irmão Manuel Tiago) 
— Maria Martins de Matos e pais (filha Goreti)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Fernandes Neto de Faria

Celebração dos Fiéis Defuntos


