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

CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio), que 
decorrerá aos Sábados, entre janeiro e fevereiro de 
2018, no Centro Paroquial de Belinho.

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).

As inscrições devem ser feitas junto dos Párocos, 
em impresso próprio.

Grupo de Jovens «Nova Era» (Fonte Boa)
O Grupo de Jovens “Nova Era” entregou ao Con-

selho Económico a quantia de 250,00 € (duzentos e 
cinquenta euros), provenientes das várias atividades 
realizadas.

Magusto/Convívio (Vila Chã)
No dia 04 de novembro, pelas 19h00 decorrerá o 

Convívio de S. Martinho no Centro Paroquial e Social 
de Vila Chã. 

Haverá bifanas, pataniscas, caldo verde... e claro 
está as tradicionais castanhas! 

Um momento de encontro, animação e partilha! 
Decorrerá também o sorteio das rifas em favor do 
Centro Paroquial.

Contamos com a presença e colaboração de todos!...

Mês das Almas em Criaz (Apúlia)
Durante o mês de novembro, celebrando o Mês das 

Almas, teremos a reza do terço, de segunda a sexta, às 
18h45, na Capela de Nossa Senhora do Amparo.

Vitrais para a Capela de S. Bento (Apúlia)
Porque algumas janelas da capela de S. Bento es-

tão a “precisar da reforma”, a Comissão do Lugar de 
Criaz pensou substituí-las por vitrais alusivos à vida 
de S. Bento.

Feito o estudo, que foi aprovado pela Fábrica da 
Igreja, iremos procurar colocar os vitrais muito em 
breve. O orçamento para os mesmos anda perto dos oito 
mil euros (sem IVA).

Os devotos de S. Bento e/ou os interessados em aju-
dar a custear esta obra podem entregar os donativos à 
Comissão do Criaz, aos párocos ou à Fábrica da Igreja.

Taxa do Cemitério (Fonte Boa)
Informa-se a todos os proprietários de sepulturas e 

jazigos, que se encontra à cobrança  a taxa anual de 
manutenção do cemitério, na qual deve ser liquidada 
durante o mês de novembro, na secretaria da Junta de 
Freguesia.

Mais se informa que no próximo dia 5 de novembro, 
será impedido efetuar limpezas no Cemitério Paroquial 
de Fonte Boa.

30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 22, 20-26;
Salmo – Sal 17, 2-3. 7. 47 e 51ab;
2.ª Leit. – 1 Tes 1, 5c-10;
Evangelho – Mt 22, 34-40.
A liturgia do 30.º Domingo Comum diz-nos, de for-

ma clara e inquestionável, que o amor está no centro da 
experiência cristã. O que Deus pede – ou antes, o que 
Deus exige – a cada crente, é que deixe o seu coração ser 
submergido pelo amor.

A primeira leitura garante-nos que Deus não aceita 
a perpetuação de situações intoleráveis de injustiça, de 
arbitrariedade, de opressão, de desrespeito pelos direitos e 
pela dignidade dos mais pobres e dos mais débeis. A título 
de exemplo, a leitura fala da situação dos estrangeiros, dos 
órfãos, das viúvas e dos pobres vítimas da especulação dos 
usurários: qualquer injustiça ou arbitrariedade praticada 
contra um irmão mais pobre ou mais débil é um crime 
grave contra Deus, que nos afasta da comunhão com Deus 
e nos coloca fora da órbita da Aliança.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de uma 
comunidade cristã (da cidade grega de Tessalónica) 
que, apesar da hostilidade e da perseguição, aprendeu a 
percorrer, com Cristo e com Paulo, o caminho do amor 
e do dom da vida; e esse percurso – cumprido na alegria 
e na dor – tornou-se semente de fé e de amor, que deu 
frutos em outras comunidades cristãs do mundo grego. 
Dessa experiência comum, nasceu uma imensa família 
de irmãos, unida à volta do Evangelho e espalhada por 
todo o mundo grego.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestionável, 
que toda a revelação de Deus se resume no amor – amor 
a Deus e amor aos irmãos. Os dois mandamentos não po-
dem separar-se: “amar a Deus” é cumprir a sua vontade 
e estabelecer com os irmãos relações de amor, de solida-
riedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. 
Tudo o resto é explicação, desenvolvimento, aplicação 
à vida prática dessas duas coordenadas fundamentais da 
vida cristã.

Se Jesus respondeu ao escriba fariseu, dizendo que ele 
deveria amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a nós, 
seus discípulos, a nós, cristãos, Ele aponta um ideal muito 
mais alto! Ouso afirmar que não basta, de modo algum 
para um cristão, amar os outros como a si mesmo! Recor-
demo-nos todos que, na véspera da Sua paixão, quando 
se sentou à Mesa santa para se dar a nós na Eucaristia, 
como maior dom de amor, Jesus Cristo deu-nos, então, o 
mandamento pleno, completo: “Amai-vos como eu vos 
amei!” (Jo 13,34); “Dei-vos o exemplo para que, como eu 
vos fiz, também vós o façais” (Jo 13,15). Nas vésperas da 
cruz, à Mesa da Eucaristia, lavando-nos os pés, dando-se 
totalmente a nós, Jesus poderia ser compreendido! Ele é 
o amor verdadeiro, ele é a medida e o modelo do amor: 
“Não há maior prova de amor que dar a vida!” (Jo 15,13) 
Amai-vos como eu vos amei!

Como é grande a tarefa que o Senhor nos confia!
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3. Não deixemos
    que nos roubem a esperança

Bento XVI, na Encíclica Spe Salvi (Salvos na Espe-
rança), desafia todos a trilhar os caminhos da Esperança 
fundamentada na Fé em Jesus Cristo. Uma fé que «atrai 
o futuro para dentro do presente, de modo que aquele já 
não é o puro “ainda não” (SS 7) e uma Esperança que 
nos implica, nos compromete no “aqui agora” e nos 
desafia a construir a história a partir das coordenadas das 
realidades últimas e não das penúltimas, porque finitas e 
limitadas. Tudo isto significa que “o homem tem de velar 
pelo santo nome de Deus, pelo santo rosto do próximo e 
pela santa paz do mundo…”» (O.G. Cardedal, La entraña 
del cristianismo. 2.ª Edición. Salamanca: Secretariado Trinitario, 
1998, p. 853.).

«A esperança não desilude». Esta é talvez a frase 
mais repetida pelo Papa Francisco nas reflexões sobre 
a esperança que estão a ser proferidas nas «Audiências» 
das quartas-feiras, desde dezembro de 2016.

O motivo desta escolha reside, diz o Papa, na neces-
sidade que temos de esperança, «nesta época que parece 
obscura, na qual às vezes nos sentimos perdidos[...]. Não 
podemos deixar que a esperança nos abandone, pois com 
o seu amor Deus caminha ao nosso lado. [...] Cada um 
de nós pode dizer: “Espero, tenho esperança, pois Deus 
caminha comigo”» (7 de dezembro de 2016).

A esperança é, pois, um dos atributos da existência 
cristã. Ser cristão é ter esperança, é ser esperança. O 
cristão confirma o dito popular «enquanto há vida, há 
esperança» e leva-o mais longe prolongando-o para além 
do tempo: porque há ida eterna/plena, também a esperança 
é eterna/plena. O Papa Francisco, em Fátima, exprimiu 
esta convicção ao dizer que «quando Jesus ao Céu, levou 
para junto do Pai celeste a humanidade – a nossa huma-
nidade – que tinha assumido no seio da Virgem Maria, 
e nunca mais a largará. Como uma âncora, fundemos a 
nossa esperança nessa humanidade colocada nos Céus à 
direita do Pai. Seja esta esperança a alavanca da vida de 
todos nós! Uma esperança que nos sustente sempre, até 
ao último respiro» (13 de maio de 2017).

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 – 17h30
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com
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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
— António Matos Ferreira, pais, irmão e família
— Maria da Glória  Gonçalves da Silva
— José Pereira Lima e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e Marcelino Lima 

Neves, pai e irmã
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
16h00 – Cemitério de Apúlia
— Fiéis Defuntos
16h00 – Cemitério de Fão
— Fiéis Defuntos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Todos os Santos
Quinta-feira  02 de novembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— António da Ponte e Silva e Arminda Mendonça Ma-

chado
— Aurora de Jesus Carvalho, marido, filho e nora
— Carolina Alves Rosas, pais e Manuel Vasco Fernandes 

Herdeiro
— Hortência Fernandes Macieira
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Palmira Rodrigues da Cunha Azevedo, marido, filho 

e tio António
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Almas do purgatório
— Albino Ferreira da Silva e irmã Teresa
— Domingos Alves dos Santos e família (tia Celeste)
— Manuel Matos Ferreira e pais (filha)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis defuntos
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
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros, sobrinhos e 

cunhados
— José Alves Couto Júnior e família
— Laurinda dfe Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Rossas Gonçalves Jorge, genro e Maria Gon-

çalves Sinaré
— Maria Barbosa
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— S. Judas Tadeu
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Fiéis Defuntos
Sexta-feira 03 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Artur Alves Miquelino e Marida Adelaide Marques 

Rei
— António Gomes da Silva Torres
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— José Alves Peixoto e família
— Manuel Gaifem Morgado, pais, sogros, irmãos e 

família

18h00 – igreja paroquial de Fão
— Almerinda Pereira Campos, marido e família
— Francisco Gomes Vasco, esposa, filhos, genro e neto
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— José Pires do Monte
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Jaime Manuel Arantes Carvalho
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— José Martins Afonso Junior
— Leonilde Boucinha Amorim
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Nelson Moreira da Silva
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
—  Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
—  Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada Maria
—  Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros 
— Antónia Dias Vinha
— Arménio F. Mariz, Manuel Fernandes Campos e 

Carolina Vasquinho 
— Evaristo Gonçalves Vasco
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho  
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel João Casimiro
— Manuel Senra da Ponte e irmãs  
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 04 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
—Manuel Meira Alves (1.º aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria da Silva Barreiro (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de 

Jesus
— Maria Celeste Pereira de Azevedo e marido
— Rosalina Lopes Ferreira Santos
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (9)
— Bernardina Alves Rosas, marido e familia (filho Joa-

quim)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Maria da Silva Azevedo
— António Pereira Azevedo (esposa)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Alberto Ferreira Soares (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquim Catarino de Faria (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel dos Santos Caetano (1.º aniv.º)
— Márcia Laranjeira Rites (1.º aniv.º)

Segunda-feira 30 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— António Inácio da Costa
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— S. Bento
— António Gomes Viana, pais e irmãos
— Carlos Morais da benta
— Horácio Martins de Matos
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Gonçalves da Silva, esposa e filho
— Manuel Gonçalves de Araújo, esposa e genro
— Manuel Machado Seara e família
— Manuel Martins Ferreira
— Narciso Figueiredo Carvalho, Pais e Sogros 
Terça-feira  31 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães
— Basília do Espírito Santo e marido 
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Bodas de Prata Matrimoniais de Rui do Vale e Rosa 

do Vale
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santo António
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Joaquim Maia Vieira e pais
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa Gonçalves Barros, marido, filhos e Manuel 

Boucinhas Agra, esposa e filhos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Gomes de Campos (Conf. Senhora do Rosário)
— Brilhantina Ferreira da Silva (8)
— Irmãos da Confraria das almas
— António Miranda da Silva
— Maria Alves de Faria
— Laura Gonçalves de Sousa, marido, filho e nora (neta 

Isabel)
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
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Porfírio Capitão Eiras novo
Quarta-feira 01 de novembro
10h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Todos os Santos e almas em geral
— Irmãos da Confraria das almas
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos – No final, visita ao Cemitério
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
10h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Fiéis Defuntos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
14h00 – Cemitério de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
15h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Jose Maciel Domingues
— Pelas Almas do Purgatorio
— Rosa Ferreira Martins e Ana  Fernandes Vasco 
Domingo           05 de novembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
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 Santíssimo
— Agostinho Maria António (Ass. do Sag. Cor. de Jesus)
— António Cristiano Lopes Ferreira, avó e tio Adelino
— Daniel Azevedo Maciel, esposa e filhos (filho José 

Maciel)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas

No final, visita ao Cemitério
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus e 

do Sagrado Coração de Maria
— Avelino Gonçalves Pereira (14)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Maria da Graça Pereira Soares (pessoa amiga) 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Noavis e P.e Paulino Novais

Festas de S. Sebastião (Fonte Boa)
Foram apresentadas à Fábrica da Igreja de Fonte Boa 

as contas das festas de S. Sebastião,  que resumidamente 
apresentamos:

Receita
Peditório à porta ........................................17.181,50 €
Patrocínios  .................................................9.560,00 €
Zés Pereiras .................................................1.535,22 €
Vendedores ambulantes  ................................170,00 €
Procissão, Figurados e andores  ..................2.685,83 €
Igreja ..............................................................582,00 €
Total ........................................................ 31.714,55 €

Despesa
Artistas, som, palco e gerador...................14.323,00 €
Arraial  ....................................................... 3.815,00 €
Banda de Música e Fanfarra .......................2.500,00 €
Fogo de artificio ..........................................4.000,00 €
Procissão  ....................................................1.720,00 €
Zés Pereiras .................................................1.100,00 €
Florista  ..........................................................711,50 €
Seguros, Licenças e Contabilidade  ............1.102,26 €
GNR  ............................................................. 179,00 €
Diversos  .................................................... 1.817,86 €
Total da Despesa .....................................31.268,62 €
Saldo de 2017  .............................................. 445,93 €
Saldos anteriores .......................................9.886,95 €
Saldo final  ...............................................10.332,88 €


