
Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
Celebrada a Festa do Padroeiro, foi já anuncia-

da e agora é publicada a constituição da Mesa da 
Confraria do santíssimo para este ano de 2017/2018:
Juiz – Domingos António da Cruz Linhares
Tesoureiro – Rui Manuel da Ponte Gonçalves
Secretário – Raúl Gonçalves da Venda
Vogal – José Manuel Carreira Gonçalves
Cruz – Rui Miguel da Silva Barbosa
Círios – Carlos Manuel Vaz Alves e Vítor Manuel 

Oliveira Gomes

(Vila Chã) LIAM apresenta contas 
Como é habitual nesta época, a Liga Intensifi-

cadora da Ação Missionária (LIAM) de Vila Chã 
apresenta as seguintes contas:

Receita:
Galaicofolia  ............................................  1264,00 €
Feirinha do Convívio  ...............................  937,00 €
Total  ......................................................  2.201,00 €

Esta receita tem os seguintes objectivos:
Leite  .........................................................  400,00 €
P.e Saturnino  .............................................  500,00 €
Cadeira de Rodas  .....................................  400,00 €
Projeto CEPAC  ........................................  300,00 €
Projeto Bolívia (P.e Márcio)  .....................  300,00 €
Irmã Arlete  ...............................................  300,00 €
Total  ......................................................  2.200,00 €

Venda do livro “Sorriste-me” (Apúlia)
A venda do livro “Sorriste-me”,  rendeu 6.600,00€, 

dos quais 5.600,00 € foram para a ASCRA, 500,00 
€ para a família do menino Tiago Duarte, de Fonte 
Boa, que sofre de Leucemia, e 500,00 € para a família 
do menino Gustavo, de Esposende, que é portador de 
paralisia cerebral.

Bem haja a todos!... por este geste de fraternidade.

Agendamento de Casamentos
Tendo em conta que não houve alterações no nosso 

arciprestado, procurando facilitar a vida aos noivos 
e, nomeadamente aos emigrantes, antecipamos já a 
marcação de Casamentos para o próximo ano, bem 
como de outras festas.

Dia Arquidiocesano do Catequista
Como é habitual, celebra-se no dia 9 de Setembro, 

no Sameiro, o Dia Arquidiocesano do Catequista. É 
importante que cada catequista já tenha colocado na 
sua agenda de forma a conseguir participar para que 
as paróquias comecem a organizar o transporte.

Festa do Idoso (Peregrinação a Fátima)
À semelhança de anos anteriores, a Festa do Idoso 

irá realizar-se no próximo dia 6 de setembro, com a 
deslocação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada freguesia
18h30 – Regresso

20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 56, 1. 6-7; 
Salmo – Sal 66 (67), 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Rom 11, 13-15. 29-32; 
Evangelho – Mt 15, 21-28.
A liturgia deste Domingo reflecte sobre a universa-

lidade da salvação. Deus ama cada um dos seus filhos 
e a todos convida para o banquete do Reino.

Na primeira leitura, Jahwéh garante ao seu Povo 
a chegada de uma nova era, na qual se vai revelar 
plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa 
salvação não se destina apenas a Israel: destina-se a 
todos os homens e mulheres que aceitarem o convite 
para integrar a comunidade do Povo de Deus.

A segunda leitura sugere que a misericórdia de 
Deus se derrama sobre todos os seus filhos, mesmo 
sobre aqueles que, como Israel, rejeitam as suas pro-
postas. Deus respeita sempre as opções dos homens; 
mas não desiste de propor, em todos os momentos e a 
todos os seus filhos, oportunidades novas de acolher 
essa salvação que ele quer oferecer.

O Evangelho apresenta a realização da profecia 
do Trito-Isaías, apresentada na primeira leitura deste 
Domingo. Jesus, depois de constatar como os fariseus 
e os doutores da Lei recusam a sua proposta do Reino, 
entra numa região pagã e demonstra como os pagãos 
são dignos de acolher o dom de Deus. Face à grande-
za da fé da mulher cananeia, Jesus oferece-lhe essa 
salvação que Deus prometeu derramar sobre todos os 
homens e mulheres, sem excepção.

Mas, a Palavra de Deus também nos revela algumas 
atitudes do nosso coração para com Deus. Recordemos 
o Evangelho: Jesus estava a descansar na região de 
Tiro e Sidónia, no actual Líbano. Está fora da Terra 
Santa, entre os pagãos. Não foi lá pregar, não queria ser 
reconhecido... Uma mulher Cananeia descobre quem 
Ele é e implora a cura de sua filha. Insiste, lamenta, 
teima, perturba. Jesus testa a sua fé, dando-lhe uma 
resposta duríssima, humilhante mesmo: «Não é justo 
que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachor-
rinhos».  O que faríamos nós com uma resposta destas? 
Somos tão cheios de sensibilidades e direitos diante 
de Deus... tão cheios de exigências e melindres... Mas, 
aquela mulher pagã é melhor que nós. Humildemente, 
ela responde: «É verdade, Senhor; mas também os ca-
chorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de 
seus donos». Jesus ficou desarmado: «Mulher, é grande 
a tua fé. Faça-se como desejas». Esta mulher pagã que 
venceu o Senhor pela persistência, pela paciência, pela 
humildade. Não deveríamos nós ser assim também? 
Não deveriam ser esses os nossos sentimentos para 
com o Senhor? Não deveria ser assim a nossa oração 
de súplica: persistente, paciente e humilde? 

Levemos para casa, para a vida, com estas lições 
que revelam o coração de Deus e nos falam dos senti-
mentos do nosso coração.
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101Fé Contemplada com Maria
Filho, porque procedeste assim?...

Dar a vida a um ser humano é 
algo de muito nobre e gratificante 
para um casal: Deus quis cha-
má-los a participar no Seu poder 
criador. Mas assim como Deus, 
está constantemente velando pe-
las Suas criaturas sustentando-as 
no ser, também os pais devem 
complementar a geração com a 
educação.

A tarefa de educar não é dele-
gável – os pais são os primeiros 
e principais responsáveis da edu-
cação dos filhos. Podem e devem 
pedir colaboração a pessoas de 
confiança; podem e devem acon-
selhar-se e estudar as estratégias a 
usar, mas não se põem nem devem 
deixar substituir.

Falei em estudar e reafirmo o que disse. Numa so-
ciedade cada vez mais especializada, em que para tudo 
se requer preparação e ainda bem, pois a improvisação 
raramente resulta, quase ninguém se preocupa em arranjar 
conhecimentos par executar uma tarefa tão importante 
como é educar. Os pais argumentam com a «sua intuição» 
e esta por vezes falha e os assuntos passam-lhes ao lado.

Nossa Senhora e S. José procuraram o Menino du-
rante três dias; este é o número simbólico – quer dizer 
que o procuraram sem descanso. Assim os pais devem 
fazer – a tarefa de educar deve começar «vinte anos antes 
da criança nascer», como disse Napoleão, e não termina 
nunca, isto é os filhos devem poder contar sempre com o 
conselho e o auxílio dos pais.

Recordo o itinerário do menino que aos quatro anos 
considerava o pai um super-homem; aos dez começava a 
duvidar das «excepcionais» qualidades do pai; aos quinze, 
o pai era «um bota-de-elástico», que não estava actuali-
zado; aos vinte e dois o pai pertencia a outra geração e o 
melhor era não lhe dar ouvidos; aos trinta anos, ele (filho) 
era um homem de sucesso que conseguira singrar na vida, 
enquanto o pai não saíra da mediocridade; mas… aos 
quarenta e cinco, quando os negócios começaram a correr 
mal e o pai já tinha falecido, o filho suspirava: “ quem me 
dera cá ter o meu velhote para me aconselhar e ajudar a 
sair desta situação – ele que tinha tanta experiência…”

E se passarmos para o campo espiritual? 
Será com o mesmo empenho de Maria e de José que 

nós procuramos Jesus quando O perdemos pelo pecado?
Maria e José na sua busca perguntaram a amigos, co-

nhecidos e desconhecidos se tinham visto o seu filho. Nós 
também temos que fazer o mesmo: perguntar à Igreja, aos 
seus ministros como encontrar Jesus. Também podemos e 
devemos recorrer à Sagrada Escritura e à oração. Temos, 
sobre Maria e José uma vantagem: a eles foi-lhes sempre 
dito que não tinham visto o Menino; a nós, se somos sin-
ceros e dóceis, dir-nos-ão exactamente como encontá-Lo. 
Basta ser fiéis à doutrina do Magistério da Igreja.

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 ................................................. Encerrado
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
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino
Sexta 25 de agosto 
19h00 – Igreja matriz de Esposende
— P.e José Felicio, Professora Ema e mãe
— José Guerra Laranjeira
— Anselmo Novo
— Manuel Fernandes Neto de Faria
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria da Silva Duarte e família
— David Fernando Ferreira Adães
— António Gomes da Silva Torres
19h00 – igreja matriz de Fão
— Acção de Graças às Almas
—  Santo António da Fonte
— António Fernandes Gonçalves e esposa Almerinda
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— Manuel Tomé Simões
— Maria Antonieta Fonseca da Silva Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Raimundo Rolo Pereira
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adelino Fernandes Faria e Esposa
— Albino Euzébio da Costa
— Delfino Machado Ribeiro, Esposa e cunhada
— Franclim Veloso Fernandes Torres e Familia
— Joaquim Catarino da Faria
— José Gonçalves Ribeiro, Pais, Sogros e Nora
— Leopoldina Boucinha Amorim e Marido
— Manuel Alves da Quinta Junior, Esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Brandão da Faria
— Manuel Lima da Silva e Carlos Manuel Hipolito Silva
— Manuel Neves Tomé e Esposa
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Adelina Eiras Martins e Matias Eiras da Silva
— Maria Alves Oliveira e Marido
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Belmira Alves de Sousa e Maria Eusébia e 

marido
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Maria Leite Pereira da Silva, Marido Filho e Avó
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, Pais, Sogro 

e Cunhado
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G. Narciso Morais, José e Laurentino  .
— Brialinda Santa Marinha Valente, Mário Valente e 

esposa
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Joaquim  Martinho, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes 
— José Joaquim Cruz Vendeiiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel  Fernandes Carreirinha  
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Gonçalves de Campos e esposa
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gomçalves e esposa

Sábado 26 de agosto 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

 Missa com Baptismos
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  António Francisco Barros e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— José Gomes Ferreira da Silva
— Manuel José dos Santos Ferreira, sogros e Maria 

Ribeiro Alves
— Maria da Cruz Vasco, pais e irmão
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros 
— José Joaquim Gomes Dourado e Maria Manuela 

Azevedo
— José Tomás Faria Azevedo pais e sogros
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros 
— Manuel Novo Alves Pereira e mãe 
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino José de Faria, pais e sogro (esposa Virgínia)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e família
— António Miranda da Silva (esposa)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Arlindo Martins Souto e familia
— Laurinda da Silva Lage e Tio Paulino (marido)
— Maria do Sameiro Maciel Faria (marido)
— Maria Lucinda Machado da Costa Maciel (José Maciel)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Alves Solinho (30.º Dia)
— Maria Antonieta Fonseca da Silva Ferreira  (1.º Aniv.ª)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Fernandes Barros (1.º Aniv.º)
— Manuel Alexandrino Fonseca da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – Igreja matriz de Esposende
— Maria dos Anjos Neiva Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
—  Santa Rita de Cássia
— Adelino Martins Ferreira De Oliveira
— Ana Paula Lima Viana
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Joaquim de Sousa Bezerra
— Maria dos Anjos Gomes Santos, marido, pais, sogros 

e familia
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
Domingo           27 de agosto 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino da Silva Briote e esposa
— António Joaquim da Silva e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ezequiel Moreira Barros e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos

Domingo           20 de agosto

 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António, P.e José Pires Afonso e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Balbina Ferreira Dias, marido, irmã e genro
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Manuel António da Costa Fitas, pais, sogros e cunhado
— Manuel Aves de Sá Vicente, esposa, filho e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Antónia Pires
— Maria do Nascimento e família
— Valentim Gonçalves Neiva, esposa e filho
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Florinda Alves Miranda
09h30 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
16h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Procissão de Nossa Senhora da Guia com Sermão 

e Bênção ao Mar

09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Baltazar Branco de Matos
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Joyce Jansen Lage
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adélia Moreira Alves Ribeiro
— Adelino Deveza Dias Moreira e Pais
— Manuel Fernandes Barros
— Manuel Fernandes Torres e Esposa
— Manuel Hipólito de Miranda
— Maria Rodrigues Filipe e Marido
— Serafim Torres do Vale e Esposa
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira (4)
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Teresa Martins Ferreira
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

Calendário das Celebrações 2017/18
Vários emigrantes nos têm vindo perguntar quan-

do será esta ou aquela festa, esta ou aquela celebra-
ção na sua paróquia, pois precisam de, com tempo, 
agendarem as suas viagens.

Satisfazendo essa necessidade, informamos:

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia  .................. Quarta – 01/11  ...............  16h00
Esposende  ........... Quarta – 01/11  ...............  10h00
Fão ....................... Quarta – 01/11  ...............  16h00
Fonte Boa  .......... Domingo – 05/11  ..............  10h00
Gandra  ................. Quarta – 01/11  ...............  16h00
Gemeses  .............. Quarta – 01/11  ................. 10h00
Rio Tinto  ............. Quarta – 01/11  ...............  10h00
Vila Chã  .............. Quarta – 01/11 ................  14h00

Celebração da Primeira Comunhão
No que se refere à Primeira Comunhão a celebrar 

no dia 31de Maio, Dia do Corpo de Deus, sugerimos o 
mesmo horário praticado este ano, mas poderá sofrer 
ainda algum ajuste.

À semelhança do ano passado, para os emigrantes 
teremos a Celebração interparoquial do Dia do Emi-
grante na Igreja Matriz de Esposende no dia 11 de 
Agosto, às 15h30, se houver inscrições. Para o efeito, 
devem inscrever-se na paróquia e apresentarem a 
documentação habitual (Certificado de que estão 
preparados nas terras de migração, para celebrarem 
o Sacramento da Eucaristia)


