
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
12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica da 

Santíssima Trindade
13h30 – Piquenique no Parque N.º 2
18h30 – Regresso

Seja 
Solidário

Dia 3 de setembro
Centro Paroquial de Esposende

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.

Para os emigrantes teremos a Celebração interparo-
quial do Dia do Emigrante na Igreja Matriz de Esposen-
de no dia 11 de Agosto, às 15h30, se houver inscrições. 

21.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 22, 19-23; 
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 e 8bc;
2.ª Leit. – Rom 11, 33-36;
Evangelho – Mt 16, 13-20.
No centro da reflexão que a liturgia do 21.º Do-

mingo Comum nos propõe, estão dois temas à volta 
dos quais se constrói e se estrutura toda a existência 
cristã: Cristo e a Igreja.

A primeira leitura mostra como se deve concretizar 
o poder “das chaves”. Aquele que detém “as chaves” 
não pode usar a sua autoridade para concretizar interes-
ses pessoais e para impedir aos seus irmãos o acesso aos 
bens eternos; mas deve exercer o seu serviço como um 
pai que procura o bem dos seus filhos, com solicitude, 
com amor e com justiça.

A segunda leitura é um convite a contemplar a 
riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus que, de forma 
misteriosa e às vezes desconcertante, realiza os seus 
projectos de salvação do homem. Ao homem resta 
entregar-se confiadamente nas mãos de Deus e deixar 
que o seu espanto, reconhecimento e adoração se 
transformem num hino de amor e de louvor ao Deus 
salvador e libertador.

O Evangelho convida os discípulos a aderirem a 
Jesus e a acolherem-no como “o messias, Filho de 
Deus”. Dessa adesão, nasce a Igreja – a comunidade 
dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à 
volta de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho 
da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja 
e a Pedro é confiado o poder das chaves – isto é, de 
interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensina-
mentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher 
na comunidade todos aqueles que aderem à proposta 
de salvação que Jesus oferece.

Hoje cabe-nos a nós, membros da Comunidade 
Cristã, a responsabilidade, na Fé, na Esperança e na 
Caridade, de sermos sinal da presença  de Cristo no 
mundo. Que importância tem para o homem  de hoje 
o facto de que há 2.000 anos, nas  margens do lago 
Tiberíades, Pedro tenha dito a Jesus: “Tu és o Cristo, 
Filho de Deus vivo”?

Interessa ainda ao homem de hoje saber quem é 
Jesus? Jesus perguntou: “E vós, quem dizeis que eu 
sou ?” – uma pergunta que ainda hoje é uma inter-
pelação pessoal, feita a cada ser humano de hoje, um 
problema crucial a que urge dar uma resposta. Apesar 
de um secularismo cada vez mais difundido e de um 
abandono da prática e das tradições cristãs cada vez 
mais generalizado, é interessante notar como uma 
pergunta feita em Cesareia de Filipe, continua a criar 
questões inquietadoras.

Nós, os cristãos que fazemos parte activa e positiva 
da Igreja e nos juntamos todos os domingos para a 
Eucaristia, devemos ser os primeiros a fazer a pergunta 
a nós próprios: “Quem é Jesus, hoje, para mim”?
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102Fé Contemplada com Maria
Não têm vinho...

Por aquela altura realizaram- 
-se em Canã da Galileia umas 
bodas para que foram convidados 
Jesus, Maria e os discípulos, que 
se deslocam de Nazaré.

Para os judeus as bodas eram 
uma festa religiosa, pois viam nela 
a propagação da raça escolhida, 
enquanto esperavam a vinda do 
Messias. Tudo nas bodas era mi-
nuciosamente preparado. A festa 
era prolongada por uma semana. É 
fácil concluir que, para uma festa 
tão demorada e onde devia estar 
muita gente, o vinho não podia 
faltar, o que implicava providen-
ciar para que fosse abundante. A 
responsabilidade do arranjo do 
banquete estava confiada a um 

parente ou amigo que assumia, naquela altura, as funções 
de «chefe de mesa», e tinha às suas ordens criados, prepa-
rados com todo o esmero para receber bem os convidados.

O vai vem dos criados era contínuo e a dado passo 
Nossa Senhora reparou que ao meterem os cântaros nas 
talhas para tirar vinho, se ouvia um som estranho. Habi-
tuada como estava a governar a sua casa, logo percebeu 
que os cântaros raspavam no findo das talhas, sinal de 
que o nível do vinho estava muito baixo. Foi verificar – o 
vinho estava a acabar. Maria pensou imediatamente na 
vergonha que ia ser par os noivos a falta do vinho, quando 
a festa estava longe de terminar. Mas o seu pensamento 
demorou pouco nesse facto. Ela tinha muito perto o Seu 
Filho e sabia, com aquela intuição própria das mulheres 
e sobretudo das mães, que Ele podia remediar a situação.

Assim, com toda a simplicidade começou a Virgem a 
sua função de “suplicante”, não pedindo concretamente 
nada, mas expondo singelamente a necessidade, o apuro 
em que estavam os noivos, que tão gentilmente os tinham 
convidado – «Não têm vinho».

Apesar de Jesus nos ter ensinado a pedir no Pai-
Nosso, «o pão-nosso de cada dia», Maria limita-se a 
comunicar o que se passa, com a certeza que Jesus sabe 
mais e melhor o que nos deve fazer. A resposta de Jesus 
não a desconcerta: “Que me desejas, Senhora? Ainda 
não chegou a Minha hora”. Nós temos tendência a ficar 
escandalizados com estas palavras de Jesus, porque não 
pensamos que a entoação da voz e o olhar de Jesus devem 
ter dado à frase um conteúdo diferente, tão diferente que 
Maria ficou segura.

Maria ficou segura que se não chegara a «hora» de 
Jesus se manifestar, chegara a hora de dar um presente 
aos noivos e desejava que tal acontecesse para iniciar a 
sua função de medianeira.

Maria está sempre pendente das nossas necessidades, 
quer espirituais, quer materiais e deseja que nós apresen-
temos a Deus as nossas súplicas através d’Ela.

Não será por que não recorremos a Maria com mais 
frequência e com mais confiança que não conseguimos, 
muitas vezes, o que pedimos?

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 – 18h00
Quinta ................................................. 17h00 – 18h00
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
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Almas
— Horácio Martins de Matos
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
— Rui Moura Real
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Sag. Cor. de Jesus e de Maria (mc Lurdes Lima)
— Santo António (mc Fernanda Torres)
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Adelino Fernandes Eiras e Esposa
— Arnaldo Fonseca Fortes Lima
— Delfino Machado Ribeiro Esposa e Cunhada
— Joaquim Catarino de Faria
— Maria Belmira Alves de Sousa
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Maria Marques Almeida e Marido
— Maria Martins Ferreira, Marido, Pais e Familia
— Rodrigo Deveza e Esposa
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Abílio Fernandes Catarino
— Domingos Gomes da Fonte
— Maria Maurício e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  31 de agosto
19h00 – Igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— António Ribeiro da Silva Couto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Alzira Sampaio Boaventura
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Lucinda da SIlva Barbosa, marido, pais e irmãos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e famíia
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ludovida de Jesus Loureiro, marido e família
— Virgínia da Cruz Barros 
Sexta-feira 01 de setembro
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— S. José
— Adelino Deveza Dias Moreira
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Maria Alexandra Faria Ribeiro Pais, sogros e irmã
— Maria Alice Filipe Dias Irmão e Avós
— Zacarias Martins Afonso

20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Antónia Dias Vinha, marido, cunhados e sogros 
— Arminda G.Narciso Morais,José e Laurentino
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Francelina Gomes da Cunha e  cunhada Maria
— Joaquim Martinho
— Joaquim Sá Fernandes 
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz e marido
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves de Campos e esposa
— Maria Amélia Portela da Cruz
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
21h00 – igreja paroquial de Fão
— Nossa Senhora da Bonança
— Eulália Fernandes Gaifém
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— João Miranda de Jesus Ferreira, sobrinho e João Pedro 

Ferreira
— Maria de Marcos Fradique

No final, Procissão de velas da Igreja Matriz
para a Capela de Nossa Senhora da Bonança

Sábado 02 de setembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Beatriz Pinheiro Neto (1.º aniv.º) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  P:e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria)
— António Gomes da Silva (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Rosa Morais da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jaime Manuel Arantes Carvalho (30.º Dia)
19h15 – Igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Faria Pais e irmãos (filha angelina)
— Álvaro Pereira Catarino
— Avelino Gonçalves Pereira (5)
— Manuel Matos Ferreira pais, irmão António e sogros
Domingo           03 de setembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Não há missa
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santissimo Sacramento
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos

Segunda-feira 28 de agosto
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— António Gomes da Silva Torres
— Abílio Rodrigues e esposa
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Senhor Bom Jesus
—  Maria de Marcos Fradique
— Maria da Silva Duarte e família
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Ribeiro da Fonte
— Joaquim Fontão Pereira
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Fernandes Barros e Família
— Narciso Figueiredo de Carvalho e Família
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira  29 de agosto

Festa do Martírio de S. João
19h00 – capela de S. João Baptista (Esposende)
— S. João Baptista
— Amigos do S. João
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— S. João Baptista
— Nossa Senhora de Fátima
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Armindo da Silva Branco, espsoa e filho
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Delfim da Costa Lopes, sogros e tia
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Joaquim da SIlva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Couto Júnior e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria da Saúde Rocha e marido
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. João Baptista
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da Cruz 

Martins
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— José Lopes da Silva, esposa e sogra
— Laurentina Gonçalves dos Santos e Zulmira Lima dos 

Santos
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria da Silva Vieira de Sousa
Quarta-feira 30 de agosto
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes

11h00 – Barca do Lago
Celebração das Bodas de Ouro Sacerdotais

do P. António da Silva Lima 
pelas duas comunidades que mais tem servido

 – Gandra e Gemeses – 
com Missa Solene na Barca do Lago, 

seguindo-se o almoço de confraternização.

11h30 – capela de Nossa Senhora da Bonança (Fão)
— Nossa Senhora da Bonança
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
11h30 – capela de Nossa Senhora da Bonança (Fão)
— Procissão de Nossa Senhora da Bonança
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Paulino Novais e sobrinho Rodrigo


