
Dia Mundial das Missões
“A missão no coração da fé cristã” – este é o 

tema da mensagem do Papa Francisco para a 91.º Dia 
Mundial das Missões, que se celebra este domingo. 
No texto, o Papa sublinha que “a Igreja é missionária 
por natureza”.

“Se não fosse esse o caso – acrescenta o Papa – ela 
não seria mais a Igreja de Cristo, mas uma associação 
entre muitas outras, que, bem depressa, acabaria por 
esgotar o seu objetivo e desapareceria”.

O Papa convida a colocarem-se questões “que 
toquem a nossa própria identidade cristã e as nossas 
responsabilidades de crentes num mundo confundido 
por tantas ilusões, ferido por grandes frustrações e 
dilacerado por numerosas guerras fratricidas que atin-
gem injustamente os inocentes em especial. Qual é o 
fundamento da missão? Qual é o coração da missão? 
Quais são as atitudes vitais da missão?

A missão da Igreja, explica concretamente o Papa, 
não é difusão de uma ideologia religiosa nem mesmo 
a proposta de uma ética sublime: “é Jesus Cristo quem 
continua a evangelizar e a agir. Na verdade, o Evan-
gelho é uma Pessoa, que se oferece continuamente”.

O mundo tem necessidade essencialmente do 
Evangelho de Jesus Cristo, insiste o Papa Francisco,  
sublinhando o papel particular dos jovens que “repre-
sentam a esperança da missão”.

A celebrar o Dia Mundial das Missões, realiza-
mos este fim de semana, o habitual Peditório para 
as Missões.

Venda de Almanaques (Rio Tinto)
Estão à venda na sacristia de Rio Tinto, os Almana-

ques e Calendários das Missões para o ano de 2018: 
esta é mais uma forma de colaborarmos com as Missões.

Confraria das Almas (Vila Chã)
A Confraria das Almas de Vila Chã informa que está 

no fim do mandato. 
Pede-se a quem estiver disponível para constituir a 

Mesa da Confraria que se apresente aos Párocos para 
podermos regularizar a situação.

Celebração dos Fiéis Defuntos 2017
Conforme já foi anunciado, e uma vez que estamos 

próximos do dia, recordamos hoje o horário das cele-
brações do Fiéis Defuntos, nos moldes habituais
Apúlia  ....................  Quarta – 01/11  .................. 16h00
Esposende  .............  Quarta – 01/11  .................. 10h00
Fão .........................  Quarta – 01/11  .................. 16h00
Fonte Boa  ............ Domingo – 05/11  ................. 10h00
Gandra  ...................  Quarta – 01/11  .................. 16h00
Gemeses  ................ Quarta – 01/11  ....................10h00
Rio Tinto  ...............  Quarta – 01/11  .................. 10h00
Vila Chã  ................  Quarta – 01/11 ................... 14h00

Cobrança de Anuais nas Confrarias
Como é habitual nesta época, encontram-se em 

cobrança os anuais das diversas Confrarias ou Asso-
ciações das paróquias da Unidade Pastoral.

29.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Is 45, 1. 4-6; 
Salmo – Sal 95, 1 e 3. 4-5. 7-8. 9-10a.c;
2.ª Leit. –  1 Tes 1, 1-5b
Evangelho – Mt 22, 15-21.
A liturgia do 29.º  Domingo do Tempo Comum 

convida-nos a reflectir acerca da forma como devemos 
equacionar a relação entre as realidades de Deus e as 
realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa priori-
dade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa 
existência; mas avisa-nos também que Deus nos convoca 
a um compromisso efetivo com a construção do mundo.

A primeira leitura sugere que Deus é o verda-
deiro Senhor da história e que é Ele quem conduz a 
caminhada do seu Povo rumo à felicidade e à rea-
lização plena. Os homens que atuam e intervêm na 
história são apenas os instrumentos de que Deus se 
serve para concretizar os seus projetos de salvação.

Normalmente, Deus não intervém na história atra-
vés de manifestações impressionantes, espetaculares, 
caídas do céu, que se impõem como verdades infalí-
veis e que deixam os homens espantados… Deus atua 
no mundo com simplicidade e discrição, através de 
pessoas – muitas vezes pessoas limitadas, pecadoras, 
“normais” – a quem Ele chama e a quem Ele confia 
uma missão. O que é fundamental é que cada homem 
ou cada mulher que Deus chama esteja disponível 
para acolher esse chamamento e para aceitar ser ins-
trumento de Deus na construção de um mundo novo. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma 
comunidade cristã que colocou Deus no centro do seu 
caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu 
de forma corajosa com os valores e os esquemas de Deus. 
Eleita por Deus para ser sua testemunha no meio do mun-
do, vive ancorada numa fé activa, numa caridade esforça-
da e numa esperança inabalável. O verbo principal desta 
leitura é o verbo grego “eukharistéô”(“dar graças”); todos 
os outros verbos que aparecem são secundários. Assim, 
fica logo claro quais os sentimentos e qual a atitude fun-
damental de Paulo, Silvano e Timóteo, os remetentes da 
carta: eles estão profundamente agradecidos e reconheci-
dos a Deus. Porquê? Porque a ação de Deus nota-se clara-
mente na vida diária da comunidade cristã de Tessalónica.

O Evangelho ensina que o homem, sem deixar de 
cumprir as suas obrigações com a comunidade em que 
está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a 
sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser 
relativizado, inclusive a submissão ao poder político. O 
homem pertence a Deus e deve considerar Deus o seu 
único senhor e a sua referência fundamental. Muitas 
vezes os homens do nosso tempo consideraram que são 
capazes de descobrir, por si próprios, os caminhos da 
vida e da felicidade e que podiam prescindir de Deus…

«Dar a Deus o que é de Deus» é dizer também 
a outros a felicidade que nos é dada pelo Altíssimo! 
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3. Não deixemos
    que nos roubem a esperança

Para nós, cristãos, a esperança tem um nome e um 
rosto: Jesus Cristo que veio, vem e virá. Implica, por-
tanto, fazer memória, ousar contemplar e perseverar no 
reconhecer os sinais dos tempos, como quem sabe ler, na 
flor da amendoeira (cf. Jr 1, 11), na figueira que germina 
ou no sol avermelhado, aquilo que já está a germinar ou 
se prepara no horizonte (cf. Mt 16, 2; 24,32).

A espera do Senhor que vem, manifesta-se, portanto, 
como caridade vivida e como capacidade profética, à qual 
como crentes somos sempre chamados: saber discernir 
os sinais dos tempos, ou seja, o significado do tempo 
presente, aquilo de que o tempo está grávido e está prestes 
a manifestar.

Nos Evangelhos, vemos o Senhor Ressuscitado a 
esforçar-se por curar as divisões e abrir o caminho a 
uma nova vida e compreendemos como a compaixão é o 
nervo do acompanhamento; a amabilidade sinal de hos-
pitalidade; a paciência necessária em tudo. O amor reúne 
e é a Palavra que nos oferece o grande relato da paixão, 
morte e ressurreição de Jesus, no qual podemos enxertar 
os nossos pequenos relatos de sofrimento e de dor.

Os dois discípulos de Emaús tinham narrado com rigor 
o que tinha acontecido, mas para eles tudo aquilo não 
representava nenhuma libertação, mas peso e sofrimento. 
Tinha-se apagado neles a luz da esperança: «Esperávamos 
que fosse Ele…» (Lc 24, 21). Os discípulos caminhavam 
para escapar à dor do passado. Jesus acompanha-os de 
surpresa e ensina que não se trata tanto de ir à frente das 
pessoas, mas de acompanhá-las, falar com elas, escutar 
as suas histórias e consolá-las, interpretando-as, quando 
necessário.

O ministério da reconciliação e da esperança é chama-
do a lançar sementes com o selo do dom e da gratuidade 
na vida pessoal, familiar, política, económica, bem como 
nos campos da justiça, da ética ou da pedagogia. Trata-se 
de provocar uma inundação de paz e bem, que leve sempre 
ao bem viver juntos.

Bento XVI, na Encíclica Spe Salvi (Salvos na Espe-
rança), desafia todos a trilhar os caminhos da Esperança 
fundamentada na Fé em Jesus Cristo. 

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 só 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

(Continua)

(Continuação)



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
— Nossa Senhora da Cabeça (mc Amélia Passos)
— Damião António Agra e António Domingues da Venda 

e família
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro e mãe
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Belmira Alves de Sousa
— Maria José Rajão
— Zacarias Martins Afonso
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira Oliveira
— Irmã Maria Deolinda Gonçalves Martins 
— Rui Pedro
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Amândio Pereira Belinho
— Antónia Dias Vinha 
— António Dias F. Herdeiro, pais e sogros
— António Gomes da Vinha
— José Gomes Vasco, esposa e filha  
— Lúcia Sá Escrivães
— Modesto do Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  26 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Ilda Daniela Cardoso Lima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e esposa
— Carminda Fernandes
— Emília Sá Penteado
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (filha Alice)
— Albino Maciel Soares (pais)
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— António Félix da Cruz e filho
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— José Lopes da Silva, esposa e sogra
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel da Silva Félix
— Marcelina Gonçalves Pimenta, marido, filho e sogros
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Virgínia da Cruz Barros

Sexta-feira 27 de outubro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Ana Laranjeira
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Eduardo Pereira Viana
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, irmãos e cunhados
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Circulina Fernandes Faria Torres marido e genro
— Teresa Martins Ferreira
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria Marcos Fradique
— Olga Dias Cubelo Soares, Padre Francisco e família
— S. Paulo II e todos os Santos
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido, irmã Espe-

rança e pais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio  Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gomes da Vinha, esposa, pais e sogros
— Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino
— Boaventura Nunes Cardoso e esposa
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Sá Fernandes
— José Gonçalves Vendeiro e filho
— Júlia Maciel de Sousa 
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Ramiro Vilas Boas Cruz 
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 28 de outubro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Rosa Barbosa Brás de Sá (7.º Dia)
— Ana Dias de Boaventura (30.º Dia)
— Carminda Fernandes (30.º Dia)

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Brialinda Santa Marinha Valente (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (7)
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Manuel Ferreira Carvalho
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel de Oliveira Fonseca (30.º dia)
— Elvira Miranda Trindade (1.º Aniv.º)
— Orlando Ferreira Graça (7.º dia - faleceu em França)  
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Palmira Gonçalves Jorge (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Santissimo Sacramento, Nossa Senhora de Fátima e 

a Nossa Senhora da Boa Sorte
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Gonçalves Pereira (13)
— Maria da Graça Pereira Soares 
— Mário Ferreira Morgado

Segunda-feira 23 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Matilde da Silva Bizarro Plácido Esteves, marido e 

filhos
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Pelas almas
— Santa Rita de Cássia
— Albina de Barros Peixoto e marido
— Carlos Morais da Benta
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— Manuel Gomes Narciso Morais, esposa e família
— Manuel Brandão Soares
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Antonio Miranda Domingues
— Carolina Miana Correia e marido
— Celestino de Carvalho e esposa
— Jaime Gomes Ferreira Martins e genro
— Jorge Fontão Pereira
— José Gonçalves Malgueiro
— Manuel Fernandes Ramos, irmão, pais e tio João
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Miranda Lucas e família
— Maria da Conceição Moreira de Carvalho, marido e 

genro
— Nelson Rodrigues Carvalho, esposa e filhos
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei 
Terça-feira  24 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família e P.e Manuel Ferreira da Torre
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira,filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Ferreira Pires, marido, genro, filha e neto
— Nuno Albino Rossas lima, avó e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António José de Sousa, esposa, netos e genros
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (6)
— Florinda Alves Miranda
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albino da Costa Lopes
— António Francisco Barros e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Maria Adelina Miranda Neves Igreja, marido e filho
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Teresa dos Santos Alves e mãe
Quarta-feira 25 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Carlos Cardos Salgado, pais, filhos, irmãos, sogros e 

cunhados
— Elvira Miranda Trindade

Domingo           29 de outubro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e Areias da Costa
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— P. Manuel António Ferreira Afonso
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Pereira de Azevedo e familia (M. Carmo)
— Baltazar Branco de Matos
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Manuel Ferreira Morgado e mãe
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
— Rui Miguel Lima Pereira 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Noavis e P.e Paulino Novais

Festa da Senhora da Guia (Apúlia)
Foram apresentadas e aprovadas pela Fábrica da Igreja 

de Apúlia as contas das festas de Nossa Senhora da Guia,  
que resumidamente apresentamos:

Receita
Peditório à porta ........................................28.672,14 €
Esmolas  ....................................................11.930,35 €
Feirantes  .....................................................9.980,00 € 
Patrocínios  .................................................8.455,00 €
Zés Pereiras .................................................6.587,30 €
Impetus  ......................................................1.500,00 €
Estrangeiro  .................................................1.475,70 €
Junta de freguesia ..........................................800,00 €
Venda de flores ...............................................712,22 €
Total ........................................................ 70.082,71 €

Despesa
Artistas, som, palco, direitos de autor.......38.005,00 €
Arraial e energia .........................................7.983,58 €
Fogo de artificio ..........................................7.298,62 €
Procissão  ....................................................7.000,00 €
Brindes, cartazes, terços, livros ..................4.214,30 €
GNR ............................................................2.734,00 €
Zés Pereiras .................................................2.296,05 €
Florista capela .............................................1.850,00 €
Diversos  .....................................................1.583,95 €
Seguros  .........................................................617,61 €
Coro paroquial e músicos ..............................475,00 €
Policia marítima .............................................305,40 €
Agua  ..............................................................205,36 €
Total da Despesa .....................................74.570,87 €
Saldo de 2017  ........................................ – 4.488,16 €
Saldo de 2016 .............................................5 245.62 €
Saldo final  ....................................................757,46 €

Aproveitamos a ocasião para agradecer à Comissão 
o trabalho realizado em favor da comunidade e a todos 
quantos com a Comissão colaboraram.


