
11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Ez 17, 22-24; 
Salmo – Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2.ª Leit. –  2 Cor 5, 6-10;
Evangelho – Mc 4, 26-34.
A liturgia do 11.º Domingo do Tempo Comum 

convida-nos a olhar para a vida e para o mundo com 
confiança e esperança. Deus, fiel ao seu plano de 
salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a 
história humana para uma meta de vida plena e de 
felicidade sem fim.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura 
ao Povo de Deus, exilado na Babilónia, que Deus não 
esqueceu a Aliança, nem as promessas que fez no 
passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres e das 
crises que as voltas da história comportam, Israel deve 
continuar a confiar nesse Deus que é fiel e que não 
desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de 
tranquilidade, de justiça e de paz sem fim.

A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta 
terra, marcada pela finitude e pela transitoriedade, 
deve ser vivida como uma peregrinação ao encontro de 
Deus, da vida definitiva. O cristão deve estar consciente 
de que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho de 
hoje), embora já presente na nossa atual caminhada 
pela história, só atingirá a sua plena maturação no final 
dos tempos, quando todos os homens e mulheres se 
sentarem à mesa de Deus e receberem de Deus a vida 
que não acaba. É para aí que devemos tender, é essa a 
visão que deve animar a nossa caminhada.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre o 
Reino de Deus – essa realidade nova que Jesus veio 
anunciar e propor. Trata-se de um projeto que, avaliado 
à luz da lógica humana, pode parecer condenado ao 
fracasso; mas ele encerra em si o dinamismo de Deus 
e acabará por chegar a todo o mundo e a todos os 
corações. Sem alarde, sem pressa, sem publicidade, a 
semente lançada por Jesus fará com que esta realidade 
velha que conhecemos vá, aos poucos, dando lugar ao 
novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos.

Tão simples o evangelho de hoje; tão doce, tão 
cheio de sabedoria! O Reino vem de modo humilde e 
manifesta-se nas coisas pequenas... Pequenas como um 
grãozinho lançado à terra, como uma semente de mos-
tarda, como um rebento frágil e sem aparente valor... 
Quantas vezes procuramos os sinais da força de Deus 
na força humana, nos grandes eventos, nas realidades 
grandiosas?!... Não, não é aí que se encontra o Reino. O 
Reino é como o próprio Jesus: aquele rebento, retirado 
da ponta da grande árvore da dinastia de David... aquele 
rebento pobre, da carpintaria de Nazaré, donde nada 
que prestasse poderia vir... Como os modos de Deus, 
a lógica de Deus, o jeito de Deus são muito diferente 
das nossas expectativas!...
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Os Santos, testemunhas de Esperança!...

Nos momentos difíceis é preciso ter a coragem de 
elevar o olhar para o céu, pensando nos numerosos cris-
tãos que passaram através das tribulações e conservaram 
brancas as suas vestes batismais, lavando-as no sangue do 
Cordeiro (cf. Ap 7, 14): assim reza o Livro do Apocalipse. 
Deus nunca nos abandona: cada vez que tivermos neces-
sidade virá um dos seus anjos para nos animar e para nos 
infundir a consolação. “Anjos” às vezes com um rosto 
e um coração humanos, porque os santos de Deus estão 
sempre aqui, escondidos no meio de nós. Isto é difícil de 
entender e até de imaginar, mas os santos estão presentes 
na nossa vida. E quando alguém invoca um santo ou uma 
santa, é precisamente porque se encontra próximo de nós.

Inclusive os presbíteros conservam a recordação de 
uma invocação dos santos, pronunciada sobre eles. É um 
dos momentos mais emocionantes da liturgia da ordena-
ção. Os candidatos deitam-se no chão, com o rosto virado 
para baixo. E toda a assembleia, presidida pelo Bispo, 
invoca a intercessão dos santos. Um homem ficaria esma-
gado sob o peso da missão que lhe é confiada, mas ouvindo 
que o Paraíso inteiro o protege, que a graça de Deus não 
faltará porque Jesus permanece sempre fiel, então ele pode 
partir sereno e encorajado. Não estamos sozinhos.

E o que somos nós? Somos pó que aspira ao céu. 
Frágeis nas nossas forças, mas é poderoso o mistério da 
graça que está presente na vida dos cristãos. Somos fiéis 
a esta terra, que Jesus amou em cada instante da sua vida, 
mas sabemos e queremos esperar na transfiguração do 
mundo, no seu cumprimento definitivo onde finalmente 
já não haverá lágrimas, maldade, sofrimento.

Que o Senhor conceda a todos nós a esperança de ser 
santos. Mas alguns de vós poderão perguntar-me: “Padre, 
é possível ser santo na vida de todos os dias?”. Sim, é 
possível. “Mas isto significa que devemos rezar o dia intei-
ro?” Não. Quer dizer que tu deves cumprir o teu dever ao 
longo do dia: rezar, ir ao trabalho, proteger os teus filhos. 
Mas é preciso fazer tudo com o coração aberto a Deus, de 
modo que o trabalho, até na enfermidade e no sofrimento, 
inclusive no meio das dificuldades, permaneça aberto a 
Deus. E assim é possível ser santo. Que o Senhor nos dê 
a esperança de ser santos. Não pensemos que é mais fácil 
sermos delinquentes do que santos! Não. Podemos ser 
santos, porque o Senhor nos ajuda; é Ele que nos assiste.

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 ................................................... 18h00 – 19h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Festas da Senhora da Guia (Apúlia)
Constiuída há mais de um mês, já com o Programa 

divulgado por Cartaz, a Comissão de Festas de Nossa 
Senhora da Guia vai dar início agora ao seu peditório 
para as Festas.

A Comissão ficou assim constituída:
Presidente – P.e Delfim e P.e Rui (In solidum)
Vice-Presidente – Manuel Francisco Fernandes Jesus
Secretário – Pedro Nuno Chaves da Silva 
Tesoureiro – Ivo Manuel Pinheiro Real
Vogais – Avelino Alexandre da Fonte Martins,  Avelino 

Ribeiro, Carlos Manuel Vilas Boas Enes, Delfim 
Torres Real Pereira, Joaquim Augusto Casais Fer-
reira da Cruz, José Albertino Carvalho do Monte, 
José Maria Barros da Silva, Júlio Carvalho Afonso, 
Luís Filipe Figueiredo Ribeiro, Manuel de Carvalho 
Dias, Manuel Hipólito, Paulino Condesso Fernan-
des, Paulo Alexandre Ribeiro Rodrigues e Ricardo 
Alberto Selino Coelho.
Em nome da Comunidade Paroquial de Apúlia 

agradecemos a disponibilidade para servirem a mesma  
na Comissão de Festas. 

Matrículas na Catequese
As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 

Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul estão já a 
decorrer. As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula 
da Catequese podem ser levantadas na sacristia ou 
no Cartório Paroquial de Esposende. 

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

Tendo em conta a Lei da Proteção de Dados, o Boletim 
de Matrícula tem que ser assinado pelos Encarregados 
de Educação.

Oferta do Grupo da LIAM (Apúlia)
O grupo da LIAM de Apúlia informa que entregou 

ao P. e Adélio 1.070,00 € (mil e setenta euros) da venda 
de calendários e de Almanaques.

Festa do Padroeiro, S. João (Vila Chã)
No dia 23 de junho, o grupo de jovens de Vila Chã 

convida toda a comunidade a festejar a festa de São 
João com início na Eucaristia em honra do padroeiro. 
Às 21h00 haverá um desfile de marchas locais no 
adro da igreja que terminará com a atuação da Rancho 
Folclórico de Vila Chã.

Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas em honra de São Sebastião 

de Fonte Boa avisa toda a comunidade que irá iniciar o 
seu peditório, porta a porta, durante a próxima semana.   

Festa da Senhora da Bonança (Fão)
A comissão de Festas da Senhora da Bonança, de 

Fão, informa que vai dar início ao peditório a partir 
deste fim de semana.

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



20h00 – capela de S. João (Esposende)
Novena de S. João Baptista

— S. João
— Augusto Vilarinho Rodrigues, esposa e genro
— José Guerra Laranjeira
— Lázaro de Barros Nunes Novo, esposa e sogros
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Alice Gomes Vasquinho
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— António Gonçalves Torres da Silva
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel da Cruz  Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria da Eira Lopes e cunhados
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alda Amaral Passos e marido 
— Avelino Lima Dias Correia
— Carlos da Ponte Fernandes Faria, pais e irmão 
— Gracinha Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha 
— José Dias Lopes e esposa
— Manuel Gomes Ribeiro, esposa e filhos 
— Rafael Gonçalves Souto e família 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Domingos Martins Pinheiro
Quinta-feira  21 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Barbosa Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João Baptista
— S. João
— João Baptista Guerra
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alexandre Alves da Lage, esposa e genro
— António Maciel Faria, pais e irmãos (filho Manuel)

Segunda-feira 18 de junho
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Peixoto, esposa, filho e Dr. Albino Campos
— Manuel Vicente Curto e esposa
— Maria Gomes Lavadeira
— Maria Gonçalves do Norte
— Paula Cristina Laranjeira Reis
— Paulino da Silva Fernandes
— Rosária Moledo Brandão, marido e filho
20h00 – capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João Baptista
— S. João
— Santo António
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote  
— António Miranda Domingues 
— Joaquim Fontão Pereira
— José Gomes Hipólito, esposa e filho 
— Laura Barros Gomes Tomé 
— Manuel Alberto da Silva Martins 
— Manuel Fernandes da Quinta, esposa e filhos 
— Manuel Gomes Vieira e neta 
— Manuel Moreira Carvalho e pais 
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
Terça-feira  19 de junho
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— Albertina Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós
— Ana Marques da Silva e filho
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— David da Silva Sampaio
— Emília de Sá Penteado e marido
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Justina Marques da Silva, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Sampaio Monteiro, mãe, filha e neto
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Pires, marido, genro e família
20h00 – capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João Baptista
— S. João
— Anselmo Novo
— Arminda Figueiredo de Sá e marido
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Miranda da Silva (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Francisco do Vale (Confraria de Santo António)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha, neta e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Paulo Jorge Ferreira Martins, seu pai, avós e tios
Quarta-feira 20 de junho
19h00 – igreja matriz de Fão
— Branca Gomes Penetra e marido
— Manuel Tomé Simões
— Maria Emídia Moreira Morais e Maria Luísa Mar-

tins Morais

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Baptista de Oliveira  (30.º Dia)
— Maria Valentim da Silva (30.º Dia)
— Alzira Santos da Costa Regado (1.º Aniv.)
— Franclim Veloso Fernandes Torres (1.º Aniv.)
— Maria Fernandes Alves (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Ana Paula Lima Viana
— Antonio Martins de Matos , pais e irma e Marcelino 

Lima Neves, pai e irma
— Antonio Sa Pereira Lomba  (pessoa amiga)
— Laurentina Pereira Catarino (23)
— Maria  Dolores do Vale Azevedo e familia
— Maria Rosa de Sa Pereira Portela 
— Teresa  Martins Ferreira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Madalena Beirão Faria Lamela da Silva 

Lopes (30.º dia)
— Maria Rosa de Sá Pereira Portela (1.º Aniv.)

Domingo           24 de junho
Solenidade do Nascimento de S. João Baptista

08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. João Baptista
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— S. João Baptista
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Virgínia Alves dos Santos e familia 
09h30 – igreja matriz de Esposende

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
(Adolescentes de Esposende e Vila Chã)

— S. João Baptista
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. João Baptista
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Cruzeiro
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa e filhos 
11h30 – igreja matriz de Fão

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Paroquianos
— S. João Baptista
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
16h00 – igreja matriz de Apúlia

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Paroquianos
— S. João Baptista
16h00 – capela de S. João (Esposende)

Procissão e Sermão em honra de S. João Baptista
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e P.e Paulino Novais

— José Domingos Martins Vilas Boas (Confraria de 
Santo António)

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Albino de Matos e Deolinda Moreira Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Alves de Barros
— Olívia Sá Eiras, marido e filha
Sexta-feira 22 de junho
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
20h00 – capela de S. João (Esposende)

Novena de S. João Baptista
— S. João
— Rui Manuel Barros Zão e família
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família e Idalina 

Martins Ferreira Morgado
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gonçalves Vasco e familiares
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Caseiro, sogros, cunhados Maria 

e Manuel e sobrinho António
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e cunhado 

Manuel
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adelino Torres Ribeiro
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados 
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Conceição Ferreira Gomes e marido 
— Maria Alice Lopes do Monte e família 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz 
Sábado 23 de junho 
16h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Profissão de Fé e Comunhão Solene – 8.º ano
— Crianças e adolescentes da Catequese
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Sebastião Matos
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— Albertina Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (1)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Maria Laurentina Ferreira Maciel (marido)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Gomes Crisóstimo (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Fernandes Carreirinha (1.º Aniv.)
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