
10.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 3, 9-15;
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – 2 Cor 4, 13 – 5, 1;
Evangelho – Mc 3, 20-35.
Neste 10.º Domingo do Tempo Comum, a Palavra 

de Deus leva-nos a meditar sobre a nossa resposta de 
vida ao projeto de Deus para nós, na liberdade de optar 
pelo bem e pelo mal.

Neste horizonte, meditemos em particular a primei-
ra leitura que nos mostra, recorrendo à história mítica 
de Adão e Eva, o que acontece quando rejeitamos as 
propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, 
de orgulho e de auto-suficiência… Viver à margem 
de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de 
sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte.

A segunda leitura realça que, para o cristão, viver 
só faz sentido na certeza da ressurreição, na caminhada 
de vida interior que se renova dia a dia em perspcetiva 
da etermidade.

O Evangelho centra o nosso olhar na pessoa de 
Jesus, que os seus conterrâneos, entre eles tantos 
familiares, não aceitaram como enviado de Deus e 
não perceberam, até se opuseram, à vontade de Deus 
revelada em Jesus. Na caminhada da fé, cada um é livre 
de optar: ou ficar pelos dispersos sentidos de vida, ou 
permanecer na única família de Jesus, de «quem quiser 
fazer a vontade de Deus».

De duas procuras nos falam as leituras de hoje: a 
de Deus, que procura o homem recentemente criado e 
já distante e prisioneiro de uma autossuficiência que 
gerou o medo, e a dos irmãos e da Mãe de Jesus que, 
ouvindo falar do que dizia e fazia, não entendem e ju-
lgam-n’O “fora de si”. A primeira parece uma síntese 
do que vai ser o constante movimento de Deus à procu-
ra da humanidade, de cada um de nós, de mim e de ti, 
que teimamos em pensar que Ele é inimigo da nossa 
felicidade. A segunda permanece um pouco enigmática 
mas revela a dificuldade de, até os mais próximos de 
Jesus, entenderem a radicalidade da sua missão e a 
ousadia do seu projeto de amor e de libertação.

Viver é procurar. E alguns encontros envolvem a 
vida toda! Há procuras que são constantes: saber mais, 
maravilhar-se com a beleza, conhecer-se a si próprio e 
outros, trabalhar realizando sonhos e ideias, construir 
comunhão e conhecer Deus, são procuras essenciais.

Deus não se cansa de nos procurar. Com o carinho 
de quem ama, não força, não obriga, não ameaça. Es-
pera, atento ao menor sinal, para se lançar nos nossos 
braços. Sabe que o mal e o egoísmo têm força mas já 
nos mostrou que eles foram vencidos em Jesus. Con-
vida à comunhão com os outros, desafia a abrir-lhes 
o coração, a descobrir os seus dons e a partilhar os 
nossos, a saborear a alegria de sermos responsáveis.
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Os Santos, testemunhas de Esperança!...

No dia do nosso Batismo ressoou para nós a invoca-
ção dos santos. Naquele momento, muitos de nós eram 
crianças, levados no colo dos pais. Pouco antes de fazer 
a unção com o Óleo dos Catecúmenos, símbolo da força 
de Deus na luta contra o mal, o sacerdote convidou toda 
a assembleia a rezar por aqueles que estavam prestes a re-
ceber o Batismo, invocando a intercessão dos santos. Era 
a primeira vez que, durante a nossa vida, nos concediam 
esta companhia de irmãos e irmãs “mais velhos” — os 
santos — que passaram pelo nosso próprio caminho, que 
conheceram as nossas mesmas dificuldades e vivem para 
sempre no abraço de Deus. A Carta aos Hebreus define 
esta companhia que nos circunda, com a expressão «mul-
tidão de testemunhas» (12, 1). Assim são os santos: uma 
multidão de testemunhas.

Na luta contra o mal, os cristãos não se desesperam. 
O cristianismo cultiva uma confiança incurável: não 
acredita que as forças negativas e desagregadoras possam 
predominar. A última palavra sobre a história do homem 
não é o ódio, não é a morte, não é a guerra. Em cada 
momento da vida somos ajudados pela mão de Deus, e 
também pela presença discreta de todos os crentes que 
«nos precederam com o sinal da fé» (Cânone Romano). A 
sua existência diz-nos antes de tudo que a vida cristã não 
é um ideal inacessível. E ao mesmo tempo conforta-nos: 
não estamos sozinhos, a Igreja é composta por inúmeros 
irmãos, muitas vezes anónimos, que nos precederam e 
que mediante a ação do Espírito Santo participam nas 
vicissitudes de quantos ainda vivem aqui na terra.

A do Batismo não é a única invocação dos santos 
que marca o caminho da vida cristã. Quando dois noivos 
consagram o seu amor no sacramento do Matrimónio, 
invoca-se de novo para eles — desta vez como casal — a 
intercessão dos santos. E esta invocação é fonte de con-
fiança para os dois jovens que partem para a “viagem” da 
vida conjugal. Quem ama verdadeiramente tem o desejo 
e a coragem de dizer “para sempre” — “para sempre” 
— mas sabe que tem a necessidade da graça de Cristo e 
da ajuda dos santos para poder levar a vida matrimonial 
para sempre. Não como alguns dizem: “enquanto o amor 
durar”. Não: para sempre! Caso contrário, é melhor que 
não te cases. Ou para sempre ou nada. Por isso, na liturgia 
nupcial invoca-se a presença dos santos. 

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

Inscrições no Centro Paroquial (Fonte Boa)
Avisam-se todos os Encarregados de Educação que 

estão abertas no Centro Social e Paroquial de Fonte Boa 
(CSPFB) as inscrições para ATL, Cantina e Transporte 
de 06 a 29 de junho.

Está afixado nas instalações do centro os documen-
tos necessários para as inscrições.

Voluntariado para o Centro (Fonte Boa)
O CSPFB procura possíveis voluntários por oca-

sião das férias de praia das crianças do ATL, durante 
o mês da julho.

A instituição disponibiliza a refeição (almoço).
Para quem tiver a amabilidade de ajudar deve ins-

crever-se na receção do Centro ou junto de qualquer 
membro da direção. .   

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. 

Em Apúlia, a renovação das matrículas do 1.º, 2.º, 
3.º, 4.º, 5.º e 9.º anos são dia 16 de junho, no horário 
da catequese. As do 7.º ano serão no dia 15, também 
no horário da catequese.

Para o 6.º e 8.º anos a renovação das matrículas 
serão no dia 23 de junho, no horário habitual da 
catequese.

 Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os pais 
devem fazer-se acompanhar da Cédula da Vida Cristã e 
entregar a contribuição habitual (10,00 €) para as despe-
sas da Catequese, que não se limita à compra do catecismo.

(Catequese do Papa a 21/06/2017– www.vatican.va) 



Fernando e Óscar Alexandre
— Maria Alvim Maia e família
— Maria Fernanda Farinhas da Silva
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Maria Leonilde, Joaquim Real e família
— Maria Ribeiro Miranda
— Rosa Gonçalves da Costa
20h00 – capela de Santo António de Fonte Boa
— Santo António
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Delfina Fernandes da Fonte
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Francelina Gomes da Cunha e marido
— José Maria Fernandes Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel do Cabo Gonçalves e Maria Fernandes do 

Cabo
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc pais)
— Maria Domingues da Venda e marido
— Maria Irene da Silva Gonçalves e Abílio Fernandes 

da Fonte
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Santo António
— Em Honra de Nossa Senhora de Fátima e beata 

Alexandrina de Balasar
— Adolfo Garcia (7.º dia)
— Manuel da  Cruz Pimenta 
— Maria Rosa Lopes e marido,  Maria da Cruz, marido 

e filhos
21h00 – capela de Santo António da Fonte (Fão)

Procissão de Velas no final
— Santo António
— Ação de graças a Santa Luzia
— Arlindo Ferreira, esposa Maria Isabel e Maria Odete
— José da Fonte Gaifém e esposa, Maria do Rosário 

Afonso Carreira
Quinta-feira  14 de junho
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria do Rosário Eiras Gonçalves (faleceu no Brasil)
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Carlos Manuel Ferreira Morgado
— Francisco Barbosa de Melo
— Ilda Daniela Cardoso Lima 
— Vera Dulce Fernandes Vareiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda de Jesus Monteiro e famíia
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado

Segunda-feira 11 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Esperança do Rosário Vilas Boas Nibra, marido e 

cunhada
— Maria Arminda Miranda e família
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Antoniete e Luís Morais da Silva
— Joaquim Morais da Silva, esposa e filha
Terça-feira  12 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Adriana Queirós Portela
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Emília de Sá Penteado e marido
— José Alves Couto e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa de Abreu Baltazar
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— Jaime Gomes Ferreira Martins, irmãos e pais
— José Gomes Hipólito, esposa e filho
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
— Manuel Gomes Vieira e neta
— Manuel Martins Ferreira
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (Confraria de Santo António)
— Armindo Maciel Miranda, esposa e filhos (filha Júlia)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— Teresa dos Santos Alves
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arménio José, esposa e Manuel Fernandes Carrei-

rinha
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Joaquim Maia Vieira
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel António Portela Gonçalves e Maria Fer-

nandes do Cabo
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
21h00 – Procissão de Velas em Fão
(termina na Capela de Santo António da Fonte)
Quarta-feira 13 de junho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Nossa Senhora de Fátima
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santo António
— Avelino Lima Rodrigues Correia
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Maria Adeliaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

18h00 – igreja matriz de Fão
Festa da Fé – 6.º ano da Catequese

— Paroquianos
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Aniversário do Grupo de Jovens
— Almas (mc Confraria das Almas)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— José Pires Fernandes Eiras (30.º Dia)
— Manuel Alves Carreira (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Cruzeiro
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (22)
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba
— Mário Ferreira Morgado
— Rosália Gomes Santos, Maria dos Anjos Gomes 

Santos, marido, pais, sogros e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel José Martins Neiva Soares
Domingo           17 de junho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
— Aos Pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da  Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e família (esposa)
— Domingos Barros dos Santos e familia
— Florinda Alves Miranda e marido
— Manuel Gomes Pimenta e familia 
10h00 – igreja matriz de Apúlia

Festa da Fé – 6.º ano da Catequese
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Fé – 6.º ano da Catequese
—  Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Maria Martins Alves, marido e irmãos 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Liamistas falecidos (73.º aniversário da LIAM em Fão)
12h00 – igreja matriz de Esposende

Festa da Fé – 6.º ano da Catequese
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
 

— Acarlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Renata Fernandes Couto
— Carlos Cruz da Silva e famíia
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Aurélia Ferreira Pires
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das almas
— Manuel Alves Rendeira, esposa e família (filha Maria 

da Luz)
— Manuel Lopes Igreja e esposa
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Delfina Alves Barros
— Maria Alves de Barros
Sexta-feira 15 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— Alice Magalhães do Vale
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Torres do Monte
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino (mc pessoa amiga)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Manuel de Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Manuel Felix dos Santos e irmã
Sábado 16 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Justino Moreira
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— Albertina Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Fé – 6.º ano da Catequese
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e José Miguel
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Jaime da Silva Azevedo (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— José Gonçalves Neiva, esposa e família
 José Rodrigues da Silva
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)

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

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”.


