
Vigília de Oração (Vila Chã)
No próximo Sábado, dia 11, às 20h30, teremos uma 

Vigília de Oração pela Renata, promovida pela Cate-
quese e LIAM.

Zeladoras da Capela Mortuária (Vila Chã)
Com a “partida” da Rosa Brás para a Casa do Pai, 

louvamos a Deus pela sua dedicação à Comunidade. 
Entre os diversos serviços que prestava, era também 
Zeladora da Capela Mortuária, serviço que agora 
passa a ser feito por Lídia Lemos da Silva e Fernanda 
Neiva da Silva, a quem desde já agradecemos pela sua 
disponibilidade

Conf.ª da Senhora do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário apresentou as 

suas contas ao Conselho Económico as quais foram 
aprovadas, tendo o saldo sido entregue  entregue ao 
Conselho Económico. 

O resumo das contas foi o seguinte:
Receitas  ........................................................ 1.543,56€
Despesas  ........................................................ 829,36 €
Saldo  .............................................................. 714,20 €

Feirinha Missionária (Fão)
O grupo da LIAM de Fão realizou no dia 22 de outubro 

– Dia Mundial das Missões – um “Feirinha Missionária”, 
conseguindo angariar a quantia de 707,00 € (setecentos 
e sete euros) para as Missões, que serão entregues ao 
assistente da LIAM, o P.e Adélio.

Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram 
connosco, quer oferecendo quer comprando os pro-
dutos.

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.

Recolha de Plásticos (Fonte Boa)
A Junta de Freguesia em colaboração com a Espo-

sende Ambiente, vai disponibilizar contentores para a 
recolha de plásticos nos dias 7 e 8 de novembro,  junto 
ao parque de compostagem de Fonte Boa, das 08h00 
às 17h00.

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

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

31.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Mal 1, 14b - 2, 2b. 8-10;
Sal 130, 1. 2. 3
2.ª Leit – 1 Tes 2, 7b-9. 13;
Evangelho – Mt 23, 1-12.
A liturgia do 31.º Domingo do Tempo Comum convi-

da-nos a uma reflexão séria sobre a seriedade, a verdade 
e a coerência do nosso compromisso com Deus e com 
o Reino. De forma especial, as leituras deste domingo 
interpelam os animadores das comunidades cristãs acerca 
da verdade do seu testemunho, da pureza dos seus moti-
vos, do seu real empenho na construção de comunidades 
comprometidas com os valores do Evangelho.

Hoje a Palavra de Deus dirige-se, de modo particu-
lar, aos pastores da Igreja, aos sacerdotes do Povo de 
Deus. O antigo Israel era todo ele um povo sacerdotal, 
mas no seu seio existiam os ministros sagrados, que 
eram encarregados do culto do povo santo. No Novo 
Testamento, o único e verdadeiro sacerdote é Jesus 
Cristo. Ele, dando-nos o Seu Espírito Santo no Batismo 
e demais sacramentos, fez de nós um povo sacerdotal. 
Em Cristo, a Igreja, novo Israel, é, toda ela, um povo 
sacerdotal para o louvor e glória de Deus Pai, através 
de Cristo, na unidade do único Espírito. Mas, também 
do meio desse povo o Senhor Jesus chama pastores que, 
configurados a Ele, o Bom Pastor e Sacerdote eterno, 
por meio da imposição das mãos que confere o dom do 
Espírito, exerçam a função sacerdotal de Cristo em favor 
do povo sacerdotal, que é a Igreja una, santa, católica 
e apostólica.

Na primeira leitura um “mensageiro de Jahwéh” 
interpela os sacerdotes de Israel. Convocados por Deus 
para serem “mensageiros do Senhor do universo”, para 
ensinar a Lei e para conduzir o Povo para Deus, eles 
deixaram-se dominar por interesses egoístas, negligen-
ciaram os seus deveres, desvirtuaram a Lei. Eles são, 
por isso, os grandes responsáveis pelo divórcio entre 
Israel e o seu Deus. Jahwéh anuncia que não pode 
tolerar esse comportamento e que vai desautorizá-los 
e desmascará-los.

A segunda leitura apresenta-nos, em contraste com 
a primeira, o exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo - os 
evangelizadores da comunidade cristã de Tessalónica. 
Do esforço missionário feito com amor, com humil-
dade, com simplicidade, com gratuidade, nasceu uma 
comunidade viva e fervorosa, que acolheu o Evangelho 
como um dom de Deus, que se comprometeu com ele e 
que o testemunha com verdade e coerência.

O Evangelho apresenta-nos o grupo dos “fariseus”. 
Critica violentamente a sua pretensão à posse exclusiva 
da verdade, a sua incoerência, o seu exibicionismo, a 
sua insensibilidade ao amor e à misericórdia. Mais do 
que informação histórica, é um convite aos crentes no 
sentido de não deixarem que atitudes semelhantes se 
introduzam na família cristã e destruam a fraternidade, 
fundamento da comunidade.
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4. Primavera da esperança na Arquidiocese
A nossa Arquidiocese, consciente das dificuldades 

e também das oportunidades do tempo que nos é dado 
viver, caminha na busca de um novo paradigma pastoral.

Seguimos iluminados pela personalidade do Papa 
Francisco, em comunhão com as diretrizes propostas 
para «uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e 
de dinamismo». A sua constante exortação a abandonar 
esquemas e estruturas de outros tempos, a procura de 
caminhos «ousados e criativos» para uma «renovação 
eclesial inadiável», há de continuar a ressoar na vida das 
nossas comunidades.

A esperança partilhada torna-se força de comunhão, 
pois como diz Paulo: «Há um só Corpo e um só Espí-
rito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma 
só esperança» (Ef 4, 4). A Igreja, as comunidades e as 
famílias consolidam-se e crescem porque se reconhecem 
numa mesma esperança e a cultivam. Esperando juntos, 
tornamo-nos um mesmo corpo.

Pretendemos e colocamos nas mãos de Deus o desejo 
cristão de uma Primavera de esperança na Arquidiocese. 
Conscientes de que a esperança nasce da escuta orante, 
pessoal e comunitária, e se fortalece na vivência da Pa-
lavra de Deus: é essencial criar ou consolidar grupos de 
índole paroquial.

Nunca é demais recordar que todo o caminho da Igreja 
é sinodal e que as paróquias deverão encontrar modos de 
concretizar esta experiência nos grupos que já existem ou 
a constituir. Mesmos se situados na grande diversidade 
de paróquias, seguirão o mesmo subsídio de reflexão 
para se experimentar um verdadeiro rejuvenescimento 
da Arquidiocese, das paróquias, dos movimentos e asso-
ciações e das famílias.

«Grupos Semeadores de Esperança»: propõe-se a 
criação de grupos de partilha da Palavra de Deus, como 
lugares onde se cultivam os rebentos de um mundo novo 
mais justo e fraterno, onde se faz a sementeira da cul-
tura do encontro, da fraternidade e da esperança. Estes 
encontros regulares dos cristãos, em pequeno grupo, 
podem ajudar a crescer no discipulado, a promover um 
sentido de relação pessoal com Jesus Cristo e um desejo 
explícito de O seguir na vida diária. Podem criar um sen-
tido mais profundo de comunidade dentro da paróquia e 
podem levar as propostas de fé da paróquia até às casas 
dos cristãos. 

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

Intenções do Papa para novembro
Pela Evangelização – Pelos cristãos na Ásia, 
para que, testemunhando o Evangelho com 
palavras e obras, favoreçam o diálogo, a paz e a 
compreensão recíproca, sobretudo com aque-
les que pertencem a outras religiões.

(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
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas 
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gomes da Vinha
— Gabriel Herdeiro
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Alves Felix e Maria Martins Catarino
— Manuel da Cruz Pontes e pais 
— Manuel Fernando Sá Lima, José Domingues Torres e 

Maria dos Prazeres Tomé 
— Manuel Gonçalves Viana, esposa e filho, Manuel 

Gonçalves de Campos e famíliares
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Eira Lopes e pais
— Maria Irene Domingues Venda e marido
— Maria Maurício Pereira e filho 
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira
— Manuel da Cruz Pimenta , pais e irmaos
— Maria Celeste Gonçalves Pereira e irmã Rosa Gon-

çalves Pereira
Quinta-feira  09 de novembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Barros da Cruz e família
— Maria Alice do Vale Azevedo e marido
— Paulina Rosa da Cruz, marido e filhos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— Joaquina Alves Caseiro, marido, Deolinda Bernandina 

e Maria Caseiro
— Laurinda da Silva Lage (filha Deolinda)
— Manuel José Alves
— Prior Nogueira e almas do purgatório
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Eduardo Jorge da Silva do Rosário
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Miranda e avós
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Carlos Manuel Cruz da Silva e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Sabastião Boaventura Neto, esposa e filha
— Emília Sá Penteado
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
Sexta-feira 10 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Cândido Loureiro, esposa e família
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Pedro António Silva de Sousa e mãe

18h00 – igreja matriz de Fão
— Idalina Afonso dos Santos
— João miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Arminda Gomes Ascenção e Marido
— Gabriel Gonçalves Lopes
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino 
— Joaquim Sá Fernandes
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Correia Martins e esposa Joaquina Martins Sá
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Vasco de Azevedo, Lucas Fernandes de Aze-

vedo e Rosa Gomes Vasco
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Luís Miguel Costa Sa Pereira (mc pais)
— Rosa Gonçalves Pereira, marido e filho
Sábado 11 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Jesus da Silva (1.º aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Adelino Ribeiro de Sá Condesso (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim Ribeiro e Silva  (30.º Dia)
— Adelino Martins Miranda  (1.º Aniv.º)
— Florindo Martins Miranda  (1.º Aniv.º)
— Adelino Maciel Lopes
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (filha Helena)
— António Gomes de Campos (Ass.  Sag. Coração de Jesus)
— António Miranda da Silva
— António Pereira Azevedo
— António Pimenta e familia
— Brilhantina Ferreira da Silva (11)
— Carolina Martins Alves de Faria, marido e irmãos
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Manuel Ferreira Pimenta e esposa (nora Maria)
— Manuel Gomes Pimenta
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em Honra de São Martinho e Rosa Ferreira Martins, 

marido e filha
— Adelino Martins Ferreira Oliveira
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Gonçalves Pereira (15)
— Joaquim de Souza Bezerra e família 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Almas
19h15 – igreja matriz de Esposende
— David da Silva Loureiro (30.º Dia)
— António Gomes da Silva Torres (1.º aniv.º) 
— Joaquim de Carvalho (1.º aniv.º)
— Rosa Maria Laranjeira de Barros Lima (1.º aniv.º)

Segunda-feira 06 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Alfredo Simões da Costa
— Manuel Pereira Viana, esposa e filhos
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Intenções do P.e Avelino Peres Filipe 
Terça-feira  07 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ana Alves Miquelino
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Ferreira da Silva, esposa e Euardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— Deolinda de Oliveira, filha e irmã Brazelina
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
— Maria dos Anjos Pinto Ribeiro
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (10)
— Laurinda Martins de Sá e pais (filho António)
— Manuel do Vale Esteves (Confraria do Rosário)
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
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino Gonçalves Neiva Júnior e esposa
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António José da Silva, filho, pais e sogros
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Vicente, esposa, filho e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Glória Dias Branco e pai
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Maria Marques da Silva, marido e filhos
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quarta-feira 08 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Maria Amélia Gonçalves Losa e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel de oliveira Fonseca
— Carlos Cândido Pereia da Silva e pai
— João Carlos da Luz Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento (mc Amélia Passos)
— Adelino Moreira Marques Casais
— Beatriz Gonçalves Souto Torres e Maria Torres Ri-

beiro e Familia
— Calos Manuel Rodrigues Silva e Familia
— Carolina de Carvalho Machado Neto
— João Dias Lopes Esposa Neto Genro
— Joaquim Gomes Tomé Junior Esposa
— Maria Alvim Maia Pais e Irmãos
— Maria Leonilde Joaquina Real e Familia
— Zacarias Martins Afonso

Sentido das Festas Religiosas 
Apesar de a maior parte das Comissões organiza-

doras se constituírem com o conhecimento e a apro-
vação do Pároco e dos seus órgãos colegiais, nota-se, 
aqui e ali, uma certa tendência para se subtraírem à 
autoridade paroquial.

No intuito de ajudar a promover uma dignifica-
ção das nossas festas, vimos recordar, com alguma 
explanação, a Nota Pastoral sobre Festas Religiosas, 
publicada em 28 de Janeiro de 1988, para a Arqui-
diocese de Braga (in: Normas Jurídicas e Pastorais 
– 1978-1994, Braga, 1995, pg. 140 a 143). Assim: 
1. As Comissões promotoras devem ser formadas por 

cristãos convictos, que dêem garantias do cumpri-
mento das normas da Igreja e do desejo de traba-
lharem de harmonia com o Pároco e seus órgãos 
colegiais. 

2. Quem aprova e nomeia as Comissões de Festas é o 
Pároco, depois de ouvir as instâncias de correspon-
sabilidade paroquial, nomeadamente o Conselho 
Económico e, se existir, o Conselho Pastoral. Não 
faz sentido, pois, que a Comissão cessante apre-
sente ao Pároco, no dia da festa e sem estes passos 
prévios, a nova Comissão de Festas para ser lida 
e nomeada no fim da Eucaristia ou do serviço re-
ligioso. Tudo deve ser previamente combinado, em 
bom espírito de entendimento e comunhão eclesial.

3. Mesmo que volte a ser a Comissão do ano ante-
rior a fazer a festa, nenhuma Comissão deve ser 
nomeada ou renomeada sem que sejam apresenta-
das ao Conselho Económico, e por este ao povo, as 
contas da última festa. 

In Orientações Pastorais Sobre Festas Religiosas

Domingo           12 de novembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Alves dos Santos, esposa e filhos
— António Pereira de Azevedo (filho Manuel)
— Florinda Alves Miranda e familia
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira
— José Alves Nogueira
— José Emilio dos Santos Lomba e Manuel António dos 

Santos Lomba (Ana Lomba)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Morgado Portela e Familia
— Rosa Maria  Catarino Lagoela e pai 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Não há missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Noavis e P.e Paulino Novais


