
9.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 5, 12-15;
Salmo – Sl 80 (81), 3-4.5-6ab.6c-8a.10-11b (R. 2a);
2.ª Leit. – 2 Cor 4, 6-11;
Evangelho – Mc 2, 23 – 3, 6.
Depois da ceclebração do Ciclo Pascal, que ter-

minou com o Pentecostes, celebramos, já em Tempo 
Comum a Solenidade da Santíssima Trindade, a que 
se seguiu a do Corpo de Deus. Retomamos agora a  
liturgia dominical do Tempo Comum. Vamos já no 9.º 
Domingo, que nos fala do descanso – Dia do Senhor.

Na primeira leitura, o autor deuteronomista 
apresenta-nos a Lei inicial do Sábado, como Dia do 
Senhor: “O sábado foi feito por causa do homem, e 
não o homem por causa do sábado” é uma clara alusão 
à criação. Jesus usa o verbo na chamada voz passiva 
(‘foi feito’) para designar a ação de Deus. O Senhor 
criou o homem no sexto dia e estabeleceu o sétimo 
como dia de repouso.

Na segunda leitura Paulo fala-nos da nossa fragi-
lidade humana para nos transmitir o amor de Deus por 
nós, quais vasos de barro nas mãos do oleiro.

No Evangelho, Jesus apresenta-se a si próprio 
como “o Senhor do Sábado” para nos dizer que há 
prioridades dentro das prescrições da Lei e que há 
momentos em que um princípio maior supera outras 
regras menores. A citação de Os 6,6 aponta nesta di-
reção. O ritual não é maior que a fidelidade; a Palavra 
de Cristo era maior que o ritual do sábado.

A própria ordem da criação indica que o homem era 
o alvo do benefício do repouso sabático. O sábado, que 
era para ser um dom, um presente e um dia de refrigé-
rio, acabou por ser um dia de castigo, de opressão e de 
tensão devido à grande carga de mandamentos asso-
ciados com ele e dos inúmeros preceitos reguladores. 
Esqueceram-se da função do sábado e ficaram apenas 
com a sua forma externa, como acontece hoje com 
grande parte dos cristãos na relação com o Domingo.

Jesus Cristo ao declarar-se Senhor do sábado, 
adjudica-se, além disso, um título divino, por isso os 
fariseus queriam matá-lo. O domingo é o dia em que os 
cristãos confessam a divindade e o senhorio de Cristo; 
nesse dia Tomé confessou sua divindade e senhorio: 
“meu senhor e meu Deus” (ver Jo 20,26-28). Ao trocar 
o dia de culto, confessamos Jesus como Deus e Senhor 
do tempo e da história.

Com Cristo inaugura-se um tempo novo e defini-
tivo. Ele é o Alfa e o Omega, e como no domingo é o 
primeiro dia da semana e o último da criação, aSagrada 
Escritura chama-o e a Igreja proclama-o: O dia do 
Senhor (ver Ap 1, 8.10).

Somos chamados a abrir caminhos, rompendo as 
cercas ideológicas ou materiais armadas pelo sistema 
de poder, para que o pão seja farto na mesa de todos.
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Madalena: Apóstola da Esperança!...
Como é bonito pensar que a primeira aparição do 

Ressuscitado — segundo os Evangelhos — teve lugar de 
um modo tão pessoal! Que há alguém que nos conhece, 
que vê o nosso sofrimento e a nossa desilusão, que se 
comove por nós e nos chama pelo nome. É uma lei que 
encontramos esculpida em muitas páginas do Evangelho. 

Em volta de Jesus há muitas pessoas que procuram 
Deus; mas a realidade mais prodigiosa é que, muito antes, 
há sobretudo Deus que se preocupa com a nossa vida, que 
a quer reanimar, e para fazer isso chama-nos pelo nome, 
reconhecendo o semblante pessoal de cada um. Cada 
homem é uma história de amor que Deus escreve nesta 
terra. Cada um de nós é uma história de amor de Deus. 
Deus chama cada um de nós pelo nome: conhece-nos pelo 
nome, olha para nós, está à nossa espera, perdoa-nos, tem 
paciência com cada um de nós. É verdade ou não? 

E Jesus chama-a: «Maria!». A revolução da sua vida, 
a revolução destinada a transformar a existência de cada 
homem e mulher, começa com um nome que ressoa no 
jardim do sepulcro vazio. Os Evangelhos descrevem-nos 
a felicidade de Maria: a Ressurreição de Jesus não é uma 
alegria concedida a conta-gotas, mas é uma cascata que 
abrange a vida inteira. A existência cristã não é constituída 
por pequenas felicidades, mas por ondas que subvertem 
tudo. Procurai pensar também vós, neste instante, com a 
bagagem de desilusões e de reveses que cada qual tem no 
seu coração, que há um Deus perto de nós que nos chama 
pelo nome, dizendo: «Ergue-te, pára de chorar, porque 
Eu vim libertar-te!». Isto é bonito!

Jesus não é alguém que se adapta ao mundo, tolerando 
que nele perdurem a morte, a tristeza, o ódio, a destruição 
moral das pessoas... O nosso Deus não é inerte, mas o 
nosso Deus é um sonhador: sonha a transformação do 
mundo, tendo-a já realizada no mistério da Ressurreição.

Maria gostaria de abraçar o seu Senhor, mas Ele já 
está orientado para o Pai celestial, enquanto ela é enviada 
a levar o anúncio aos irmãos. E assim aquela mulher, que 
antes de encontrar Jesus estava à mercê do maligno (cf. 
Lc 8, 2), agora torna-se apóstola de uma esperança nova e 
maior. A sua intercessão nos ajude a viver, também nós, 
esta experiência: na hora do pranto e na hora do abandono, 
ouvir Jesus Ressuscitado que nos chama pelo nome e, 
com o coração repleto de júbilo, partir para O anunciar. 

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 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Fotografias do Crisma no Sameiro
Informa-se que as fotografias da celebração do 

Crisma, no passado dia 26 de maio, no Sameiro, en-
contram-se disponíveis na Fotoflash, na Rua 1.º de 
Dezembro (“Rua Direita”), em Esposende.   

Igreja na Festa do Marisco (Fão)
A Fábrica da Igreja de S.Paio de Fão, este ano estará 

novamente num stand na Festa do Marisco e Artesanato 
2018, em Fão.

Como habitualmente, irá vender artigos feitos à mão 
por pessoas da nossa comunidade. Para isso, vimos pedir 
a colaboração de todos quantos queiram doar artigos, 
para os entregar na sacristia da igreja matriz. Todo valor 
realizado será para as obras da igreja e do salão.

A Fábrica da Igreja agradece, desde já, o contributo e 
a colaboração de todos.

Matrículas na escola...
...e na Catequese

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas para 
o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como 
na renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados 
de Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula 
de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começam a 
partir do dia 15 de junho. A Renovação da Matrícula, 
para os outros, decorrerá junto dos Coordenadores/
Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os pais 
devem entregar já a contribuição habitual (10,00 €) para 
as despesas da Catequese, que não se limita à compra do 
catecismo.

Inscrições no Jardim de Infância (Vila Chã)
Estão abertas as inscrições para o próximo ano letivo 

no Jardim-de-Infância do Centro Paroquial e Social de 
Vila Chã, que é uma resposta educativa considerada 
como sendo a primeira etapa da educação básica que 
tem como princípio o desenvolvimento equilibrado da 
criança dos 3 aos 5 anos de idade. 

(Catequese do Papa a 17/05/2017– www.vatican.va) 

Intenções do Papa para junho
Universal – As Redes Sociais: “Para que as 
redes sociais favoreçam a solidariedade e o 
respeito pelo outro na sua diferença”.



Quarta-feira 06 de junho
16h30 – igreja da Msericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
—  Avelino Lima Rodrigues Correia 
— Adelino Moreira Marques Casais
— Arminda Gomes Ascensão, marido e pais
— Aurélio Martins Cepa
— Maria Fernanda Farinhas da Silva 
— Maria Luísa Formoso Almerinda
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e Família
Quinta-feira  07 de junho
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria Teresa Gomes Vieira e família
— Ilda Daniela Cardoso Lima 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e P.e Manuel Ferreira da Torre
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia de Sá Penteado
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Alves Couto e família
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— Amélia Pereira Azevedo (Confraria de Santo António)
— Ana Gomes Catarino e familia
— António Miranda da Silva (esposa)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Armindo Oliveira Lopes
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Cardoso, irmão José, cunhada Laurinda e 

família
— Maria Alves de Barros
Sexta-feira 08 de junho

Sagrado Coração de Jesus 

A Igreja Católica ce-
lebra esta sexta-feira, 
em todo o mundo, a So-
lenidade do Coração de 
Jesus. Embora tenha 
fundamentos bíblicos, 
patrísticos e tradicionais, 
a devoção ao Coração de 
Jesus só começou a cres-
cer na Igreja nos meados 
do séc. XVII, em reposta 
ao rigorismo do jansenis-
mo e, mais tarde, contra o 
racionalismo e laicismo, 

Segunda-feira 04 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Maria Teresa Marques Araújo Miquelino
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Pereira Ribeiro
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Cândido António Gomes
— Carlos Morais da Benta
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Azevedo Arantes
— Maria Pereira Gonçalves
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— António Miranda Domingues 
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Moreira Carvalho e pais
Terça-feira  05 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria de Sousa Barbosa e João Martins Correia
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
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogra
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva e filho
— António José da Silva, filho e Manuel Meira Alves
— Emília de Sá Penteado e marido
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ana Alves Caseiro (mc filha Maria)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Gabriel da Costa Catarino, Deolinda Gonçalves 

Vendeiro e filho Ramiro
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Manuel de Sousa Caseiro (mc esposa)
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta, pais e sogros
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Domingos Martins Vilas Boas (Conf.ª das Almas)
— José Francisco do Vale (29)
— Manuel Carreira Martins e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Cândido Gomes Casanova, esposa e Manuel da 

Cruz Vasco
— Júlio Joaquim da Silva e esposa
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos L. Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Cruz, marido, filhos e restante família
— Mário Vieira de Sousa e esposa

16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
Festa da Palavra – 4.º ano da Catequese

— Abel Faria da Fonte (1.º Aniv.)
17h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Inácio Nogueira do  Monte e Maria Júlia Almeida 

Lima
— Laurentina Pereira Catarino (21)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Barros Souto e familia 
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (filha Helena)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Lopes Ferreira (pais)
— Fátima Martins do Paço, pai e família
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— José Francisco do Vale (30)
— Manuel Alves da Costa e família
— Manuel Ferreira Carvalho
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa da Palavra – 4.º ano da Catequese
— Paroquianos
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Laura Barros Gomes Tomé (30.º dia)
— Alice Queiroga da Costa Faria (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Celina da Silva Afonso (30.º dia)
— Maria Natália Fonseca Pinheiro  (30.º dia)
Domingo           10 de junho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Missa e Procissão em Honra de Santo António
— Adelino da Lage Maciel
— Albino Maciel Soares - Aniversário (pais)
— António Pereira de Azevedo e familia (neta Carla)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário 
10h00 – igreja matriz de Apúlia

Festa da Palavra – 4.º ano da Catequese
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Palavra – 4.º ano da Catequese
—  Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Alminhas do Cruzeiro
— Joaquim de Souza Bezerra e família
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães

favorecida pelo clima sentimental e romântico desses 
tempos. 

A devoção dirige-se à pessoa de Jesus, como sinal 
vivo do amor de Deus pelos homens, refletindo-se par-
ticularmente na devoção à Eucaristia (especialmente 
na festa do Corpo de Deus) e a Cristo-Rei. 

Para a difusão do culto concorreram principal-
mente as revelações a Santa Margarida Maria Ala-
coque, em Paray-le-Monial, de 1673 a 1675.

Em Portugal, esta devoção, ligada à devoção das 
Chagas de Cristo, data pelo menos de 1728 e teve 
como grande impulsionadora a rainha D. Maria I, 
que obteve do Papa a prescrição da festa do Coração 
de Jesus em todo o reino e ergueu em sua honra 
a Basílica da Estrela. A ligação desta devoção ao 
Apostolado da Oração também contribuiu para a 
sua expansão.

Pio IX (1856) estendeu a festa à Igreja universal, 
que é atualmente celebrada na sexta-feira da 2.ª 
semana a seguir ao Pentecostes, oito dias depois da 
festa do Corpo de Deus.
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Sagrado Coração de Jesus
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pais)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e cunhados
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhados 

Fátima e José
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, marido e 

filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Moreira Torres
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Olinda do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Sagrado Coração de Jesus
— Nossa Senhora da Guia
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros 
— Manuel Gomes do Eirado
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido e pais 
Sábado 09 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa da Palavra – 4.º ano – Esposende e Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso (1.º Aniv.)

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração


