
12.º Domingo do Tempo Comum
Nascimento de S. João Baptista – Solenidade
1.ª Leit. –  Is 49, 1-6; 
Salmo – Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15 
2.ª Leit. –  Act 13, 22-26 
Evangelho – Lc 1, 57-66. 80.
A Igreja celebra o nascimento de João como acon-

tecimento sagrado: não há nenhum, entre os nossos 
antepassados, cujo nascimento seja celebrado solene-
mente. Celebramos o de João, celebramos também o de 
Cristo: isto tem sem dúvida uma explicação. E se não 
a damos tão perfeita como exige a importância desta 
solenidade, meditemos ao menos nela, mais frutuosa 
e profundamente.

João nasce de uma anciã estéril; Cristo nasce de 
uma jovem virgem. O futuro pai de João não acredita 
que este possa nascer e é castigado com a mudez; Maria 
acredita, e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto, 
que quisemos investigar e prometemos tratar. E se não 
formos capazes de perscrutar toda a profundeza de tão 
grande mistério, por falta de capacidade ou de tempo, 
melhor vo-lo ensinará Aquele que fala dentro de vós, 
mesmo estando nós ausentes, Aquele em quem pensais 
com amor filial, que recebestes no vosso coração e de 
quem vos tornastes templos.

João apareceu como o ponto de encontro entre 
os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio 
Senhor o testemunha quando diz: A Lei e os Profetas 
até João Baptista. João representa o Antigo e anuncia 
o Novo. Porque representa o Antigo, nasce de pais 
velhos; porque anuncia o Novo, é declarado profeta 
quando está ainda nas entranhas de sua mãe. Na 
verdade, ainda antes de nascer, exultou de alegria no 
ventre materno, à chegada de Santa Maria. Já então 
ficava assinalada a sua missão, ainda antes de nascer; 
revelava-se de quem era o precursor, ainda antes de O 
ver. São realidades divinas que excedem a limitação 
humana. Por fim, nasce; é-lhe dado o nome e solta-se 
a língua do pai. Reparemos no simbolismo que estes 
factos representam.

Zacarias cala-se e perde a fala até ao nascimento de 
João, o precursor do Senhor; e então recupera a fala. 
Que significa o silêncio de Zacarias senão que antes 
da pregação de Cristo o sentido das profecias estava, 
em certo modo, latente, oculto e fechado? Mas tudo 
se abre e faz claro com a vinda d’Aquele a quem elas 
se referiam. O facto de Zacarias recuperar a fala ao 
nascer João tem o mesmo significado que o rasgar-se 
do véu no templo, ao morrer Cristo na cruz. Se João 
se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. 
Solta-se a língua porque nasce aquele que é a voz. Com 
efeito, quando João já anunciava o Senhor, pergunta-
ram-lhe: Quem és tu? E ele respondeu: Eu sou a voz de 
quem clama no deserto. João é a voz; mas o Senhor, no 
princípio era a Palavra. João é a voz passageira; Cristo 
é, no princípio, a Palavra eterna. 

Dos Sermões de Santo Agostinho, bispo
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 A Esperança: força dos mártires!...

Hoje refletimos sobre a esperança cristã como força 
dos mártires. Quando, no Evangelho, Jesus convida os 
discípulos à missão, não os ilude com miragens de sucesso 
fácil; ao contrário, adverte-os claramente que o anúncio 
do Reino de Deus comporta sempre uma oposição. E 
usa também uma expressão extrema: «Sereis odiados — 
odiados — de todos por causa do meu nome» (Mt 10, 22). 
Os cristãos amam, mas nem sempre são amados. Jesus 
coloca-nos imediatamente diante desta realidade: numa 
medida mais ou menos forte, a confissão da fé ocorre num 
clima de hostilidade.

Portanto, os cristãos são homens e mulheres “con-
tracorrente”. É normal: dado que o mundo está marcado 
pelo pecado, que se manifesta em várias formas de 
egoísmo e de injustiça, quem segue Cristo caminha em 
direção contrária. Não por espírito polémico, mas por 
fidelidade à lógica do Reino de Deus, que é uma lógica 
de esperança, e traduz-se no estilo de vida baseado nas 
indicações de Jesus.

E a primeira indicação é a pobreza. Quando Jesus en-
via os seus em missão, parece que presta mais atenção ao 
“despojá-los” do que ao “vesti-los”! Com efeito, o cristão 
que não é humilde e pobre, desapegado das riquezas e 
do poder e sobretudo desprendido de si mesmo, não se 
assemelha a Jesus. O cristão percorre o seu itinerário neste 
mundo com o que é essencial para o caminho, porém com 
o coração cheio de amor. A verdadeira derrota para ele 
ou para ela é cair na tentação da vingança e da violência, 
respondendo ao mal com o mal. Jesus diz-nos: «Eu en-
vio-vos como ovelhas no meio de lobos» (Mt 10, 16). Por 
conseguinte, sem fauces, garras e armas. Pelo contrário, 
o cristão deverá ser prudente, por vezes inclusive astuto: 
estas são as virtudes aceites pela lógica evangélica. Mas 
nunca deve ceder à violência. Para derrotar o mal, não 
podemos compartilhar os métodos do mal.

A única força do cristão é o Evangelho. Nos momentos 
de dificuldade, devemos acreditar que Jesus está diante 
de nós, e não deixa de acompanhar os seus discípulos. A 
perseguição não é uma contradição ao Evangelho, mas faz 
parte dele: se perseguiram o nosso Mestre, como podemos 
esperar ser dispensados da luta? Porém, no meio do tur-
bilhão, o cristão não deve perder a esperança, pensando 
que foi abandonado. 

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

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.

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

de Fonte Boa vem, por este meio, convidar todos os 
paroquianos a participar como figurados na procissão 
em honra de São Sebastião. Este ano, o valor do aluguer 
dos fatos ficará a cargo da comissão organizadora.

Assim sendo, no dia 30 de junho às 19h00, estare-
mos no Centro Paroquial para tirar medidas.

Anuais da Conf.ª do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento irá proceder 

à cobrança dos respetivos Anuais durante o mês de 
julho. Recorde-se que os Anuais, que foram este ano 
atualizados por todas as Confrarias para o valor de 1,00 €.

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

Fão, informa que já deu início ao peditório, agrade-
cendo, desde já, a colaboração de todos.

Festas da Senhora da Guia (Apúlia)
A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Guia 

informa que já deu início ao peditório, agradecendo, 
desde já, a colaboração de todos.

Inscrições no Jardim de Infância (Vila Chã)
Continuam 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 consi-
derada como sendo a primeira etapa da educação básica.

(Catequese do Papa a 28/06/2017– www.vatican.va) Bênção dos Capacetes

12h00 – Igreja Matriz de Esposende



20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino
— Alice Gomes Vasquinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim Mariz Catarino
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e sogros
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Alves Felix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Azevedo Linhares
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Ribeiro Ferreira, marido, pais e sogros
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Fernando Augusto Queiroga de Almeida e pais
— Idalina Gonçalves Lopes e marido
— João Dias Lopes e Lauro Barros
— Manuel Gonçalves Real, esposa e filhos
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernanado e Oscar Alexandre
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Ribeiro Miranda
— Vitor Miguel Silva Miranda e Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Quinta-feira  28 de junho
19h00 – capela de S. João (Esposende)
— S. Pedro e S. Paulo
— António Alves da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albano Ferreira Coutinho de Boaventura
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélia Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Georgina Ascenção
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António de Sá Solino 
— Cecilia Ferreira Sá Condesso 
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Delfim Sousa Lopes (esposa)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva
— Aurélio Lopes Figueiredo e família

Segunda-feira 25 de junho

16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Celina André Eiras e marido
— Joaquim Gonçalves da Silva e pais
— José Fernandes
— José Igreja e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e afilhado 
23h00 – igreja paroquial de Fão

Oração da noite no Sagrado Lausperene
Terça-feira  26 de junho
09h00 – igreja matriz de Fão

Retoma do Sagrado Lausperene
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Anselmo Novo
— António Gomes da Silva Torres e família
— Artur Moreira Oliveira
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio de Boaventura
— Ana Marques da Silva e filho
— Emília de Sá Penteado e mariso
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Reinaldo da Silva Barros
— Fernando Barbosa Pires
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Francisco do Vale (2)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Silva Cachada, esposa e filho Joaquim
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Sousa Freitas e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 27 de junho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Eduardo Pereira Viana
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Ana isabel Oliveira Fonseca e tio António Jesus 

Oliveira
— Idalina Alice Gonçalves Agra e marido

— Albino Paço dos Santos
— Baltazar Branco de Matos
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (3)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Almas (mc Confraria das Almas)
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Elvira Ribeiro Sampaio (30.º Dia)
— João dos Santos Pereira (30.º Dia)
— José Manuel Faria da Costa Monteiro (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Antonio Sá Perteira Lomba (pessoa amiga)
— Laurentina Pereira Catarino (24)
19h15 – igreja matriz de Esposende

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Maria Delfina da Silva Miranda (30.º dia)

Domingo           01 de julho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Bernardina Alves Rosa, marido, filhos, nora, gen-

ros, netos e família (filho Manuel)
— Maria da Silva Azevedo (marido)
— Mário Maciel de Faria, pais e irmãos (irmão Manuel)
— Valentim Gonçalves Neves, esposa, pais, sogros, 

sobrinhos e familia (filha Gracinda) 
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
— Grupo de Marinheiros
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Camille Lerch
— José Alves Ferreira Neves e família
— Manuel Batista de Oliveira ( pessoa amiga) 
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h30 – igreja matriz de Fão

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende

Bênção dos Capacetes dos Motards
— Paroquianos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Avelino Vieira de Sousa, esposa, filhos e nora Vir-

gínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda 

Cruz Martins
— Ludovina da Silva Alves, marido e família
— Maria Alves Barros
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
Sexta-feira 29 de junho

Solenidade de S. Pedro e S. Paulo
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
Bodas de Ouro Matrimoniais de Manuel da Silva 

Coutinho e Maria Manuela Moreira Pereira
— S. Pedro e S. Paulo
— Joaquim da Silva Lachado e Joaquim da Silva 

Cardoso
— Maria Rosa de Sá Pereira Portela
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almerinda Campos Rolo, marido e filhos
— António Fernandes Gomçalves, esposa e família
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Gonçalves Mendanha, esposa e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Gonçalves Moledo, marido e filhos
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquina Fernandes Santil
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa 
22h30 – igreja paroquial de Gemeses

Oração da noite no Sagrado Lausperene
Sábado 30 de junho 
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Retoma do Sagrado Lausperene
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Compromisso – 10.º ano
— Crianças e adolescentes da Catequese
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Augusto de Carvalho
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— José Silva e Sousa
17h00 – igreja paroquial de Gemeses

Encerramento do Sagrado Lausperene
com Eucaristia, Sermão e Procissão

— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Manuel)

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


