
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.

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 Comunidades 
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.

Novena da Imaculada Conceição (Fonte Boa)
Inicia-se na próxima quinta feira, dia 30 de novembro, 

a Novena da Imaculada Conceição organizada pela 
catequese.  

Esta será celebrada todos os dias com a reza do terço 
às 18h30, exceto ao sábado e ao domingo que será meia 
hora antes da Eucaristia.

Nos dias em que não há Eucaristia, será celebrada 
com a reza do terço às 18h30 e a Celebração da Palavra.

Contas da Confraria das Almas (Fonte Boa)
A Confraria das Almas apresentou as suas contas ao 

Conselho Económico, as quais foram aprovadas. Total de 
receitas: 2.044,00 €; Total de despesas: 1.284,00 €; Saldo: 
760,00 € (o saldo foi entregue ao Conselho Económico).

Receita
Anuais ...........................................................1.104,00 €
Peditório  ..........................................................940,00 €
Total  ............................................................ 2.044,00 €

Despesas
Encargos Estatutários (Missas) ....................... 500,00 €
Missas durante o ano  .......................................690,00 €
Despesas diversas  ............................................. 94,00 €
Total  ............................................................ 1.284,00 €
Saldo  .............................................................. 760,00 €

34.º Domingo do Tempo Comum
Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo
1.ª Leit. –  Ez 34, 11-12. 15-17; 
Salmo – Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mt 25, 31-46.
Neste último Domingo do Ano Litúrgico, a Igreja 

apresenta-nos Jesus Cristo como Rei do universo. O 
Evangelho no-lo mostra cercado de anjos, sentado num 
trono de glória para o julgamento final da história e da 
humanidade. Ele é Rei-Juiz, é o critério da verdade e da 
mentira, do bem e do mal, da vida e da morte. Por mais 
que a humanidade queira fazer a verdade ao seu modo, 
por mais que distorça o bem em mal e o mal em bem e 
procure a vida onde não há vida verdadeira, vida plena, 
uma coisa é certa: só em Jesus Cristo tudo aparecerá, um 
dia, na sua justa realidade, na sua inapelável verdade. 

Cristo Jesus é nosso Rei e Juiz porque primeiro é nosso 
Rei e Pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele é 
«o que foi imolado», o mesmo que, com ânsia e cuidado, 
procura as suas ovelhas dispersas, toma conta do rebanho, 
cuida da ovelha doente e vigia e vela em favor da ovelha 
gorda e forte. Este é o nosso juiz, o juiz da humanidade: 
aquele ferido de amor por nós, aquele que por nós deu 
a vida, aquele que se fez um de nós, colocando-se no 
nosso meio.

Atualmente, a nossa civilização ocidental perdeu qua-
se que de modo total a consciência da realeza de Cristo. 
Dizem hoje, cheios de orgulho, os sábios da sabedoria do 
mundo: «O homem é rei!» Gritam: «Não queremos que 
esse Jesus reine sobre nós! Não queremos que nos diga o 
que fazer, como viver; não aceitamos limites do certo e do 
errado, do bem e do mal, do moral e do imoral... a não ser 
os nossos próprios limites. E, para nós, não há limites!»  

Contudo, Cristo é Rei, o único Rei verdadeiro, cujo 
Reino jamais passará. Mas este Rei escandaliza-nos 
também a nós, cristãos. É que Ele não é um rei munda-
no, estribado na vã demonstração de poder, de glória, de 
imposição. Ele é o Rei e Pastor que se fez Rei e Cordeiro 
manso e humilde, imolado por nós. Por isso «é digno de 
receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a 
honra. A Ele o poder pelos séculos dos séculos». 

A grandeza e o poder do Senhor neste mundo não se 
manifestarão na grandeza, mas nas coisas pequenas, na 
fragilidade do amor, daquele amor que na cruz apareceu 
como capaz de entregar a vida pelos irmãos. Gostaríamos 
de um Cristo-Rei na medida das nossas vãs grandezas... 
Gostaríamos de uma Igreja forte, aplaudida, elogiada, 
reverenciada. Mas a Igreja, continuadora na história do 
mistério salvífico de Cristo, tem de participar do escân-
dalo do seu Senhor, da pobreza do seu Senhor. E, então, 
neste Cristo-Rei, vemo-la humilhada e manchada por 
tantos escândalos. Pobre Mãe católica!... Não merecia 
isso dos seus filhos, dos seus ministros, dos seus pastores! 
Mas, faz parte das dores do Reino do Senhor... Faz parte 
do mistério do Reino a pobreza de Cristo, a mansidão de 
Cristo, a derrota de Cristo na cruz, o silêncio de Cristo, 
a morte de Cristo. 
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Educar para a Esperança

A catequese de hoje tem por tema: “educar para a 
esperança”. Por isso pronunciar-la-ei diretamente com 
o “tu”, imaginando que falo como educador, como pai a 
um jovem ou a qualquer pessoa aberta à aprendizagem.

Pensa onde Deus te semeou, espera! Espera sempre.
Não te rendas à noite: recordas que o primeiro inimigo 

a vencer não está fora de ti: mas dentro. Por conseguinte, 
não concedas espaço aos pensamentos amargos, obscuros. 
Este mundo é o primeiro milagre que Deus realizou, Deus 
pôs nas nossas mãos a graça de novos prodígios. Fé e 
esperança procedem juntas. Crê na existência das verda-
des mais elevadas e bonitas. Confia no Deus Criador, no 
Espírito Santo que move tudo para o bem, no abraço de 
Cristo que espera cada homem no final da sua existência; 
crê, Ele espera-te. O mundo caminha graças ao olhar 
de tantos homens que abriram frestas, que construíram 
pontes, que sonharam e acreditaram; até quando ao redor 
deles ouviam palavras de escárnio.

Nunca penses que a luta que enfrentas na terra seja to-
talmente inútil. No final da existência não nos espera um 
naufrágio: em nós palpita uma semente de absoluto. Deus 
não desilude: se pôs uma esperança nos nossos corações, 
não a quer esmagar com frustrações contínuas. Tudo nasce 
para florescer numa primavera eterna. Também Deus nos 
criou para florescermos. Recordo aquele diálogo, quando 
o carvalho pediu à amendoeira: “Fala-me de Deus”. E a 
amendoeira floresceu.

Onde quer que estejas, constrói! Se estás no chão, 
levanta-te! Nunca permaneças caído, levanta-te, deixa-
te ajudar para ficares em pé. Se estás sentado, começa a 
caminhar! Se o tédio te paralisa, derrota-o com as obras 
de bem! Se te sentes vazio ou desmoralizado, pede que 
o Espírito Santo possa encher de novo a tua carência.

Exerce a paz no meio dos homens e não escutes a voz 
de quem espalha ódio e divisões. Não escutes essas vozes. 
Os seres humanos, por mais que sejam diversos uns dos 
outros, foram criados para viver juntos. Nos contrastes, 
paciência: um dia descobrirás que cada um é depositário 
de um fragmento de verdade.

Ama as pessoas. Ama-as uma por uma. Respeita o 
caminho de todos, linear ou complicado que seja, porque 
cada um tem uma história para contar. Também cada um 
de nós tem a própria história para contar. Cada criança 
que nasce é a promessa de uma vida que de novo se de-
monstra mais forte do que a morte. Cada amor que brota 
é um poder de transformação que anseia pela felicidade.

 (Catequese do Papa a 20/09/2017 – 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

Seja 
Solidário

Dia 01 de dezembro
Escola Básica de Fonte Boa



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— Horácio Martins de Matos
— João Miranda de Jesus Ferreira 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento (mc Amélia Passos)
— Ana Barros do Monte e esposa
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e pais
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria da Silva Duarte
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Padre Hipólito e família
— Rodrigo Deveza e esposa
— Silverio Augusto da Cruz Fernandes e família
— Vitor Manuel da Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas 
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Adelina Pereira Capela
— António Gomes da Vinha  
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Manuel Fernando Sá Lima, José Torres e Maria dos 

Prazeres Tomé 
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Albino Martins Ferreira e esposa e Eugénia Martins 

Pereira e marido
— Carlos Ferreira Morgado 
— Delfino Machado Ribeiro e esposa
— Manuel da Cruz Pimenta, sogros e família
— Teresa Martins Alves Felgueiras, família e Almas do 

Purgatório
Quinta-feira  30 de novembro
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almerinda Pereira de Campos, marido e família
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Miguel Cardoso Moreira e pais
— Olinda dos Santos Portela 
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Arménio José, esposa, Izaura, Virgínia Barros e P. 

Miguel
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— João Ferreira da Costa, esposa, filhos e genros Zefe-

rino e Ezequiel
— Laurentina Gonçalves dos Santos e Zulmira Lima dos 

Santos
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Teresa Moreira Gomes, irmão, cunhada e sobrinho
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

família (filha Alice)
— Carolina Orfão de Sousa
— José Gomes Barbosa (Confraria de Santo António)
19h00 – igreja matriz de Esposende
—  S. José
— Alfredo Barbosa Eiras e Idalina de Sousa Viana
— Anselmo Novo

— António Augusto Cruz Amaral
— David Fernando Ferreira Adães
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias da Vinha
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Gracinda de Azevedo Linhares, marido e sobrinho 

Joaquim
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Faria Cruz
— Maria da Conceição Ovelheiro e marido
— Mário Escrivães Rodrigues
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
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
— Adelaide Abreu Baltazar, pai e sogros
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Boaventura de Sá
— Carlos Manuel Cruz da Silva, sogros, sobrinho e 

cunhada
— Irmãos da Confraria do SS.mo Sacramento
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 01 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Manuel Veloso de Carvalho, pais e irmã Alice
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Nelson Moreira da Silva
— Secundino Faria Hipólito
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Família e intenções de Laurentina Pereira Catarino
— Adelino Machado Faria, sogra, pais e família
Sábado 02 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Albino Gonçalves Penteado
— Ana Dias de Boaventura
— Emília Sá Penteado
— Carminda Fernandes
— Laurinda Pires Afonso
— Rosa Barbosa Brás de Sá
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Mário Fernandes Garrido (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de 

Jesus
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário

Segunda-feira 27 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Bernardino da Costa Dias e família
— Eduardo Pereira Viana, pais e sogros
— Helena Neiva Barreiro, marido e familiares
— João Baptista Guerra
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo, marido e família
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças às Almas
— Albina Barros Peixoto e marido
— Albino Campos
— Alzira Pereira da Silva e marido
— Carlos Morais da Benta
— Juventino Alves Oliveira, esposa e genro
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Amélia Lopes Miranda, marido e filho
— António Miranda Domingues e pais
— Manuel Fernandes Barros e família
— Manuel Machado Seara e família
— Manuel Veloso Carvalho e família
— Maria Calista Ferreira, marido e pais
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Orlando Hipólito e filho António Carlos
— Serefim Alves da Quinta e família 
Terça-feira  28 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Alves Felgueiras
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim Gonçalves Pimenta, esposa, filho e genro
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel da Silva Félix
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Guimarães e pais
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Baltazar Branco de Matos
— Brilhantina Ferreira da Silva (16)
— Manuel Ferreira Carvalho (Confraria de Santo António)
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
— Manuel Ferreira Clemente, 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
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quarta-feira 29 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Carolina Nunes Novo
— José Guerra Laranjeira

— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos (neta An-
dreia)

— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (17)
— Henrique Alves da Lage (filha Isabel)
— Manuel Barroselas Maciel e Almas do Purgatório
— Manuel Correia Martins, esposa e neto Manuel (filha 

Laurinda)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria da Silva Azevedo
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Carolina Vale e Belmira Vale
— Pelas almas da casa de Fernando Marques
— Rosa Fereira Martins, marido e Ana FernandesVasco
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Victor Manuel da Silva Miranda (30.º Dia)
— Maria Gonçalves Alvim (30.º Dia)
— Maria Jesus da Costa Veloso  (1.º Aniv.º) e Joaquim 

Alegre Alves Queiroga
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Tereza Martins Afonso (30.º Dia)
— Joaquim Gonçalves da Silva (1.º Aniv.º)
Domingo           03 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos da Confraria das Almas
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
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus e 

Sagrado Coração de Maria
— Americo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Avelino Gonçalves Pereira (18)
— Maria da Graça Pereira Soares (pessoa amiga)
— Rosa Ferreira Morgado e marido 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais e sobrinho Rodrigo 

Freixo Novais

Intenções do Papa para dezembro
Universal: Pelos idosos, para que, sustentados 
pelas famílias e pelas comunidades cristãs, co-
laborem com a sua sabedoria e experiência na 
transmissão da fé e na educação das novas ge-
rações.


