
Semana dos Seminários
Sob o lema ‘Fazei o que Ele vos disser’, a Igreja 

Católica celebra de 12 a 19 a novembro a Semana dos 
Seminários, apresentando estas instituições como “sinal 
da esperança para a Igreja e para o mundo”.

O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e 
Ministérios, D. António Augusto de Azevedo, refere na 
sua mensagem para esta iniciativa que a semana dedicada 
aos seminários “é uma ocasião privilegiada para valori-
zar o papel formativo dos mesmos”.

“No nosso tempo os seminários representam um si-
nal da esperança para a Igreja e para o mundo porque 
aqueles que neles se formam em ordem ao ministério 
sacerdotal serão expressão da presença de Jesus Cristo, 
o esposo sempre fiel que também hoje quer encher de 
misericórdia e alegria a humanidade que não desistiu 
de amar” – acrescenta a mesma mensagem.

D. António Augusto de Azevedo desafia os católicos a 
terem maior consciência da “importância do seminário 
como lugar indispensável para a formação dos futuros 
pastores da Igreja”.

No próximo fim de semana os nossos ofertórios 
reverterão em favor dos Seminários.

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

CPM, que decorrerá aos Sábados, entre janeiro e fevereiro 
de 2018, no Centro Paroquial de Belinho.

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

Confraria das Almas (Fonte Boa)
A Confraria das Almas de Fonte Boa fica assim 

constituída para este Ano Pastoral:
Juiz – Lino da Silva Barbosa
Secretário – António Escrivães Linhares
Tesoureiro – João Jacinto Escrivães Silva
Procurador – Ramiro Mouquinho da Silva
Cruz – José Joaquim Morais Linhares
Círios – Amaro Manuel Sousa Santil
           – Daniel Martins Barros

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes 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 ativa e comprometida na Comunidade, 
a Partilha de Bens e o Apostolado. 

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre 
janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comuni-
dades 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 pela 
Fábrica da Igreja.

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.

32.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 6, 12-16;
Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8;
2.ª Leit – 1 Tes 4, 13-18;
Evangelho – Mt 25, 1-13.
A liturgia do 32.º Domingo do Tempo Comum 

convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a segunda 
vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história 
humana; devemos, portanto, caminhar pela vida sempre 
atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado 
para o acolher.

A primeira leitura apresenta-nos a “sabedoria”, 
dom gratuito e incondicional de Deus para o homem. 
É um caso paradigmático da forma como Deus se preo-
cupa com a felicidade do homem e põe à disposição 
dos seus filhos a fonte de onde jorra a vida definitiva. 
Ao homem resta estar atento, vigilante e disponível 
para acolher, em cada instante, a vida e a salvação que 
Deus lhe oferece. Deus é cheio de amor, preocupado 
em proporcionar ao homem todas as possibilidades de 
ser feliz e de se realizar plenamente. Deus coloca os 
seus dons à disposição do homem, de forma gratuita e 
incondicional; ao homem é pedido apenas que não se 
feche no seu egoísmo e na sua auto-suficiência, mas abra 
o seu coração à graça que Deus lhe oferece.

Na segunda leitura, Paulo garante aos cristãos de 
Tessalónica que Cristo virá de novo para concluir a 
história humana e para inaugurar a realidade do mundo 
definitivo; todo aquele que tiver aderido a Jesus e se tiver 
identificado com Ele irá ao encontro do Senhor e perma-
necerá com Ele para sempre. Para descrever a passagem 
do homem velho para a realidade do homem novo que 
vive para sempre junto de Deus, Paulo vai recorrer ao 
género literário “apocalipse”, um género literário que 
utiliza preferentemente a imagem e o símbolo.

O Evangelho lembra-nos que “estar preparado” 
para acolher o Senhor que vem significa viver dia a dia 
na fidelidade aos ensinamentos de Jesus e comprometi-
dos com os valores do Reino. Com o exemplo das cinco 
jovens “insensatas” que não levaram azeite suficiente 
para manter as suas lâmpadas acesas enquanto espera-
vam a chegada do noivo, avisa-nos que só os valores do 
Evangelho nos asseguram a participação no banquete 
do Reino. A mensagem que Mateus pretende transmitir 
com esta parábola aos cristãos é esta: nós os crentes, não 
podemos afrouxar a vigilância e enfraquecer o nosso 
compromisso com os valores do Reino. Com o passar 
do tempo, as nossas comunidades têm tendência para se 
instalar no comodismo, no adormecimento, no descuido, 
numa vida de fé que não compromete, numa religião de 
“meias tintas” e de facilidade, num testemunho pouco 
empenhado… É preciso, no entanto, que o nosso com-
promisso com Jesus se renove cada dia. A certeza de 
que Ele vem deve impulsionar-nos a um compromisso 
ativo com os valores do Evangelho, na fidelidade aos 
ensinamentos de Jesus e ao compromisso com o Reino.
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4. Primavera da esperança na Arquidiocese
Propõe-se a criação em todas as paróquias de «Gru-

pos Semeadores de Esperança», 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 cultura do encontro, da 
fraternidade e da esperança. 

Estes grupos terão encontros regulares dos cristãos, 
em pequeno grupo, onde 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 sentido mais profundo 
de comunidade dentro da paróquia e podem levar as 
propostas de fé da paróquia até às casas dos cristãos, 
respondendo, deste modo, aos apelos da Nova Evan-
gelização. 

As famílias poderão ver renovadas as suas relações 
pessoais e com outras famílias. A Esperança é dom da 
Palavra que, em cada tempo, lança sementes de vida 
no coração de cada um, nas famílias, nas comunidades 
e na sociedade.

A fé cristã pode, assim, ser um caminho importante 
de construção ou reconstrução de sentido, na medida 
em que contribuir para o aumento de quantos desco-
brem um porquê na vida, favorecendo um crescimento 
humano, pessoal, espiritual, através do aprofundamen-
to do significado e das razões profundas da existência.

É o que pretendemos nesta proposta para o triénio 
pastoral 2017/2020 sob o signo da esperança. Nas 
temáticas específicas que se hão de propor para cada 
um dos anos, queremos revisitar as sementes do último 
sínodo diocesano, apoiados na novidade da esperança 
que «abre novos horizontes, torna capazes de sonhar 
aquilo que nem sequer é imaginável. É bela a virtude 
da esperança; dá-nos tanta força para caminhar na 
vida» (28 de dezembro de 2016).

Que Maria, Mãe de Misericórdia e Senhora da Es-
perança nos ajude na nossa peregrinação ao longo deste 
triénio e nos ensine que o amor de Deus por nós «nos 
abre o coração à esperança de sermos amados para 
sempre, apesar da limitação do nosso pecado» (MV 2).

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

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

(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
— Amadeu Domingues da Venda
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— António Gomes Vinha
— Carolina Alves Pontes e marido
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquim Arantes da Fonte
— Laura Gomes Pimenta e marido
— Manuel Alves Felix e Maria Martins Catarino
— Manuel Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel Fernando Sá  Lima, José D. Torres e Maria 

dos Prazeres Tomé 
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e almas do 

purgatório
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Carolina Vale e Belmira Vale
— Manuel da Cruz Pimenta, sogros e família
— Manuel Gaifém Morgado e família
— Teresa Martins Ferreira e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— Albino Afonso Neiva
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Augusta Miranda Gonçalves Sá, pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quinta-feira  16 de novembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Gabriel Moreira da Silva, esposa e genro
— Manuel Barroso Faria e sogros
— Manuel Faria e Silva Cachada e Hilário Ribeiro Gui-

marães, esposa e filho
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— Irmãos da Confraria de Santo António
—  António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva (12)
— Hilário Fernandes Carreira e pais (filho António)
— José Gonçalves Neiva e familia
— Manuel Carreira Martins e familia
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Agostinho Maria António (Confraria do Rosário)
— Firmino Silva Azevedo, esposa, pais e irmãos
— Laurinda Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Virgínia Alves dos Santos e família (filha Celeste)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Alexandrina Gomes dos Santos e genro Belmiro da 

Cruz Carvalho
— Anslemo Novo
— Francisco Barbosa de Melo
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós

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
— Manuel da Silva Penteado
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Manuel de Jesus da Silva
— Beatriz Gonçalves de Sá, marido e Nora
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 17 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Gomes da Silva Torres
— Lucília Ferreira Agante e marido Faustino Pinho dos 

Santos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Alberto Oliveira Pedras e Maria Luisa Pedras
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Aurora Silva)
— António da Conceição, esposa e filho
— Ondina Tomé de Almeida e família
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Avelino dos Reis, Rita F. Castro e M.ª Adelaide 

de Castro Reis
— Ana Gonçalves do Cabo e marido
— Antónia Dias Vinha   
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Eugénia Silva Moreda
— Joaquim Martinho
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima 
— Manuel Faria Cruz 
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Ramiro Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Almas
Sábado 18 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Rosa Barbosa Brás de Sá (30.º dia) 
— Porfírio Capitão Eiras Novo (1.º aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Celeste Oliveira (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Lucinda Fernandes Gomes (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda e familia (filha Carolina)
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— António Miranda da Silva

Segunda-feira 13 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— António Alves da Cruz
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Joaquim Gonçalves da Silva e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Almas
— Carlos Morais da Benta
— José Gonçalves Vasco e pais
— José Lopes Gaifém
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
— Luís Morais da Silva
— Maria de Marcos Fradique
— Paula Cristina Laranjeira Reis
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Abel Fernandes Barreiro e sogros
— Adelina Faria Briote
— Albino Gomes Lucas e família
— Américo Sá Lopes Ramires e filho
— Ana Lagoela e Bruno Farinhas
— António Miranda Domingues
— Carminda Moreira da Silva
— Jorge Fontão Pereira, pais e sogros
— Manuel Gonçalves da Silva, esposa e filho
— Manuel Moreira de Carvalho, pais e sogros
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei 
Terça-feira  14 de novembro
18h00 – igreja paroquial de Antas (S. Paio)

Concelebração Arciprestal
pelos Sacerdotes falecidos e familiares

Quarta-feira 15 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— António Inácio da Costa
— Eduardo António Maia da Costa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— Teolinda Ribeiro Cangostas, marido e filhos
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Albino Faria Azevedo, esposa e nora Fernanda
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Francelina Vieira, marido e Virgínia Martins Figuei-

redo
— Armindo Fernandes Eiras, esposa e filha
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, filha, genros 

e netas
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento (mc Amélia Passos)
— Pelos Legionários falecidos
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã Es-

perança
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— José Martins Afonso Júnior
— Manuel Morim de Faria e sogros
— Maria Ribeiro Miranda
— Rosa Gonçalves Costa
— Zacarias Martins Afonso

— António Pereira Azevedo (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (13)
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Manuel Ferreira Morgado, esposa e filha Evangelina
— Manuel Silva Lopes e esposa
— Manuel Vale Esteves (Ass. do Sagrado Coração de Jesus)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes
— Teresa dos Santos Alves
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Pelos Legionários de Maria falecidos 
— Adélia Alves Sá Pereira, sobrinho Laurentino e sobri-

nho Manuel Ramos
— Ana Paula Lima Viana
— José Alves Ferreira Neves, esposa e família
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro 

Lopes Pereira
— Maria da Conceição Santos
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (Jubileu das Almas)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra (30.º Dia)
Domingo           19 de novembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Arminda Martins Alves Ferreira e pais (neta)
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Alves Nogueira e irmão Joaquim
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos e tio 

Luís (marido)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Morgado Portela e família
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Avelino Gonçalves Pereira (16)
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Pela família de António da Costa Rodrigues 
— Ação de Graças do Sagrado Coração de Jesus e Co-

ração Imaculado de Maria 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Almas (Jubileu das Almas)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra


