
Dia Mundial dos Pobres
A pedido do Papa Francisco, o penúltimo domingo 

do ano litúrgico será consagrado como Dia Mundial dos 
Pobres. Este ano sob o lema “Não amemos com palavras, 
mas com obras”, o Papa procura encorajar os cristãos a 
passar do apoio esporádico aos mais desfavorecidos para 
uma partilha constante “que se torne estilo de vida”, 
promovendo o “verdadeiro encontro com os pobres”. O 
Sumo Pontífice dá, na Mensagem para este Dia, o exem-
plo de São Francisco de Assis, que compreendeu que não 
bastava dar um abraço a um leproso ou uma esmola; “a 
verdadeira caridade consistia em estar junto dele”. O 
Santo Padre não poupa críticas à “riqueza descarada” 
de uma minoria privilegiada, que aumenta o fosso entre 
ricos e pobres e agrava os níveis de pobreza à escala 
global. Com esta celebração o Papa quer proporcionar 
a “mais digna preparação para bem viver a Solenidade 
do Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo”, no final 
do ano litúrgico.

Todos somos chamados a estender a mão aos pobres, 
a encontrá-los, fixá-los nos olhos, abraçá-los, para lhes 
fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da soli-
dão. A sua mão estendida para nós é também um convite 
a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reco-
nhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesma. 

Não esqueçamos que, para os discípulos de Cristo, a 
pobreza é, antes de mais, uma vocação a seguir Jesus po-
bre. É um caminho atrás dele e com Ele: um caminho que 
conduz à bem-aventurança do Reino dos céus (cf. Mt 5,3; 
Lc 6,20). Pobreza significa um coração humilde, que sabe 
acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, 
vencendo a tentação de omnipotência que cria em nós a 
ilusão de ser imortal. A pobreza é uma atitude do coração 
que impede de conceber como objetivo de vida e condição 
para a felicidade o dinheiro, a carreira e o luxo. Mais, é 
a pobreza que cria as condições para assumir livremente 
as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as 
próprias limitações, confiando na proximidade de Deus 
e vivendo apoiados pela sua graça. Assim entendida, a 
pobreza é o metro que permite avaliar o uso correto dos 
bens materiais e também viver de modo não egoísta nem 
possessivo os laços e os afetos (cf. Catecismo da Igreja 
Católica, n. 25-45).

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

a Semana dos Seminários num ano em que somos con-
vidados a despertar a esperança nas nossas vidas  e nas 
nossas comunidades.

“No nosso tempo os seminários representam um sinal 
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”.

Durante a semana partilhamos a nossa oração. Este 
fim de semana saibamos ser generoso na nossa partilha 
material 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.

33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31; 
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 1-6
Evangelho – Mt 25, 14-30.
A liturgia do 33.º Domingo do Tempo Comum recorda 

a cada cristão a grave responsabilidade de ser, no tempo 
histórico em que vivemos, testemunha consciente, ativa 
e comprometida desse projeto de salvação/libertação que 
Deus Pai tem para os homens.

A primeira leitura apresenta, na figura da mulher 
virtuosa, alguns dos valores que asseguram a felicidade, 
o êxito, a realização. O “sábio” autor do texto propõe, 
sobretudo, os valores do trabalho, do compromisso, da 
generosidade, do “temor de Deus”. Não são só valores 
da mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se 
o discípulo que quer viver na fidelidade aos projetos de 
Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou.

Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o impor-
tante não é saber quando virá o Senhor pela segunda vez; 
mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo com os 
ensinamentos de Jesus, testemunhando os seus projetos, 
empenhando-se ativamente na construção do Reino.

 O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de 
como esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o 
discípulo que se empenha em fazer frutificar os “bens” 
que Deus lhe confia; e condena o discípulo que se instala 
no medo e na apatia e não põe a render os “bens” que 
Deus lhe entrega (dessa forma, ele está a desperdiçar os 
dons de Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o mundo 
dos frutos a que têm direito).

Uma das grandes tentações do mundo atual é pensar 
que a existência é nossa de modo absoluto, como se cada 
um de nós se tivesse criado a si próprio, dado a si próprio 
a existência. Fechados em si próprios, os homens pensam 
que podem ser felizes construindo a vida ao seu próprio 
modo, à medida de suas próprias ideias e objetivos. Ilu-
são! A vida é dom de Deus e só nos faz felizes se dela 
fizermos um diálogo amoroso com o Senhor, autor e 
doador do nosso ser. Mais que talentos na vida, o Senhor  
concedeu-nos a própria vida como um talento precioso. 
Desenvolvê-lo e ser feliz e buscar não a nossa própria sa-
tisfação, não a nossa própria medida, não o nosso próprio 
caminho, mas fazer da existência uma busca amorosa e 
cheia de generosidade da vontade de Deus. Só seremos 
felizes e maduros quando tivermos a capacidade de nos 
arriscarmos verdadeiramente a perder, de nos deixarmos 
encontrar no Senhor, alicerce e fonte de nossa vida. Este 
é o verdadeiro investimento que devemos fazer.

Infelizmente, a dinâmica do mundo moderno, pagão 
e ateu, não nos ajuda nessa direção. Há distração demais, 
novidade demais, produto demais a ser consumido; há 
preocupação demais com uma felicidade compreendida 
como satisfação dos nossos desejos, carências e vontades. 
Há consciência a menos de que a vida é dom e serviço, 
doação e abertura para o infinito.
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Catequeses do Papa sobre a Esperança
Depois de termos publicado a reflexão do Programa 

Pastoral da nossa Arquidiocese sob o tema “Despertar 
Esperança”, propomo-nos agora começar a publicar al-
guns excertos das Audiências Gerais do Papa Francisco 
sobre a Esperança Cristã (2016-2017). São 38 catequeses 
sobre a esperança cristã que nos poderão acompanhar 
ao longo destes três anos em que a nossa Arquidiocese 
caminha sob o signo da ESPERANÇA.

Porque nos encontramos em pleno mês das almas, 
escolhemos para hoje um pequeno excerto sobre a nossa 
esperança diante da morte.

“A um certo ponto chega alguém da casa de Jairo, 
dizendo que a menina morreu, e que não há mais neces-
sidade de incomodar o Mestre. Mas Jesus diz a Jairo: 
«Não tenhas receio, crê somente» (Mc 5, 36). Jesus sabe 
que aquele homem sente a tentação de reagir com raiva e 
desespero, porque a menina morreu, e recomenda-lhe que 
preserve a pequena chama que está acesa no seu coração: 
a fé. «Não tenhas receio, crê somente». “Não receies, 
unicamente continua a manter acesa aquela chama!”. E 
depois, quando chegaram a casa, despertará a menina da 
morte e restituí-la-á viva aos seus entes queridos.

Todos somos pequeninos e indefesos diante do mis-
tério da morte. Contudo, que graça se naquele momento 
guardarmos no coração a pequena chama da fé! Jesus 
guiar-nos-á pela mão, assim como guiou pela mão a 
filha de Jairo, e repetirá mais uma vez: “Talitá kum”, 
“Menina, levanta-te!” (Mc 5, 41). Di-lo-á a nós, a cada 
um de nós: “Levanta-te, ressurge!”. Agora, eu convido-
vos a fechar os olhos e a pensar naquele momento: da 
nossa morte. Cada um de nós pense na própria morte, e 
imagine aquele momento que acontecerá, quando Jesus 
nos pegará na mão e nos disser: “Vem, vem comigo, le-
vanta-te”. Terminará ali a esperança e será a realidade, 
a realidade da vida. Refleti bem: o próprio Jesus virá ter 
com cada um de nós e pegar-nos-á pela mão, com a sua 
ternura, a sua mansidão, o seu amor. E cada um repita 
no seu coração a palavra de Jesus: “Levanta-te, vem. 
Levanta-te, vem. Levanta-te, ressurge!”.

Esta é a nossa esperança diante da morte. Para quem 
crê, é uma porta que se abre de par em par; para quem 
duvida é uma brecha de luz que filtra por uma porta que 
não se fechou completamente. Mas será para todos nós 
uma graça, quando esta luz, do encontro com Jesus, nos 
iluminar.”

 (texto extraído de www.vatican.va)

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



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Quarta-feira 22 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Agostinho Reis
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Gonçalves Novo
— Manuel José Dias, esposa e genro
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento (mc Amélia Passos)
— S. Sebastião, mc. Angelina Ferreira
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— João Dias Lopes e família
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

Pedrinha
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas 
— Abílio Fernandes da Fonte e irmã
— Amândio Soares Pereira
— António Gomes da Vinha
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lucia Sá Escrivães
— Manuel Azevedo Linhares, esposa e filho
— Manuel da Cruz Pontes e irmã
— Manuel Fernando Sá Lima, José Torres e Maria dos 

Prazeres G. Tomé  
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— Manuel Fernandes Pereira
Quinta-feira  23 de novembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes, esposa e família
— António Rodrigues de Azevedo, irmã Palmira, marido 

e sobrinho
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Cândida Augusta da Silva, Avelino Vieira de Sousa e 

nora Virgínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfina Serra da Cruz e tia Laurinda
— Esmael Francisco Barros, esposa, filhas e genro
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Alves da Lage (Confraria de Santo António)
— Manuel do Vale Esteves (Confraria das almas)
— Maria da Silva Azevedo (Confraria do Rosário)
— Rosa Fernandes
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Isabel Alves da Costa Laranjeira e Manuel Martins da 

Silva
— João Baptista Guerra
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
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
— Emília Sá Penteado
— Albino Gonçalves Neiva júnior e esposa
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho

— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Maria Ferreira Pires, marido, genro, neto e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 24 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— José Alves de Sá e esposa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Carlos Manuel Brandão Ferreira e Maria do Carmo 

Ferreira Viana
— Elvira Mirnada Trindade
— Haida Cardoso da Fonseca
— Irene Cubelo Faria, marido, filha, pais e irmãs
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Emídia Moreira Morais, pais e cunhados
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira, Silva, pais, sogros,irmãs e cunhados
— Albertina Alves Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando, Maria da Guia e marido
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Albino Ferreira Miranda, m.c. Grupo Coral
— Antónia Dias Vinha
— António Fernandes Pereira e família
— Arminda  Narciso Morais, José e Laurentino 
— Arnaldo da Silva Arantes
— Carlos Manuel Oliveira Torres e pai
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Laurinda G. dos Reis, Manuel F. Azevedo e Deolinda 

F. Azevedo
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima 
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Hipólito Rodrigues de Carvalho 
— Maria Fernandes de Azevedo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cancela Carreirinha e marido
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Fernandes Pereira e esposa
Sábado 25 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Dias de Boaventura (30.º dia)
— António da Costa Fitas (1.º aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Lucinda Fernandes Gomes (1.º Aniv.º)

Segunda-feira 20 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— José Fernandes
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Domingos Martins Lima, filha Carminda Amélia e 

Maria Cardoso do Paço
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Manuel Tomé Simões
— Maria de Marcos Fradique
— Maria do Rosário Afonso Carreira e José da Fonte 

Gaifém
— Maria do Rosário Afonso Carreira e José da Fonte 

Gaifém
— Rosália Araújo Ferreira
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Angelina Miranda dos Santos e Marido
— António Miranda Domingues
— Geraldo Gonçalves Gomese Folho
— Joaquim Fontão Pereira, Pais e Sogros
— Manuel Gonçalves Araújo, Esposa e Genro
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Salvador Gomes Alves e Esposa 
Terça-feira  21 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Álvaro Félix de Miranda, esposa e genro
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Daniel Francisco Barros, esposa, filhos, nora e cunhado
— Hilário Ribeiro Guimarães, esposa, filho e Eduardo 

da Silva Cachada, esposa e filhos
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Manuel Faria e Silva Cachada, pais e irmãos
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Duarte, pais, irmãos e sobrinhos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Abílio Freire Lopes, esposa e cunhadas
— Albino Maciel de Faria, pais e irmãos
— Albino Maciel Soares
— António Miranda da Silva (Confraria de Santo António)
— Brilhantina Ferreira da Silva (14)
— Teresa dos Santos Alves
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
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Emília Sá Penteado
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Laurinda Pires Afonso
— 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 Glória Dias Branco e pai
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (neto Ricardo)
— António Pereira Azevedo (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (15)
— Deolinda Gonçalves Chaves
— Florindo Martins Miranda (esposa e filhos)
— Jaime da Silva Azevedo
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Manuel Gomes Pimenta
— Manuel José Alves
— Maria Celeste Gonçalves da Silva e marido (neta Luísa)
— Maria Silva Azevedo (Ass. do Sagrado Coração de Jesus)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira (17)
— Maria Lurdes Fernandes da Ponte
— Ana Paula Lima Viana
— Américo Fernandes Alves
— Mário Ferreira Morgado
— Armando Jardim Freire esposa e filhos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ação de graças por Ema Laura Ferreira Meneses da 

Costa (1.º Aniv.º)
— Maria Calista Ferreira (1.º Aniv.º)
— Maria Gonçalves Alvim (30.º Dia)
— Victor Miguel Ribeiro da Silva Miranda (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
Domingo           26 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
— António Luís da Silva, esposa e filho (filha)
— Diolinda Alves do Paço, marido, pais e sogros (filha 

Maria do Carmo)
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira
— Joyce Jansen Lage, cunhados e cunhadas (sobrinha 

Carmo)
— Manuel Augusto Alves da Costa e esposa (filha Alice)
— Manuel Gonçalves Pimenta e Teresa Gonçalves Pimenta
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Manuel Ferreira Morgado e mãe
— Adelino Morgado Portela e família
— Pais, irmãos e cunhadas de Ana Antunes Rodrigues 
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
— José António Magalhães de Sousa


