
13.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Sab 1, 13-15: 2, 23-24; 
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. –  2 Cor 8, 7. 9. 13-15;
Evangelho – Mc 5, 21-43.
Deus ama a vida! Ele quer apenas a vida! “Deus 

criou o homem para ser incorruptível” (primeira leitu-
ra). Pelo seu Filho, salva-nos da morte: eis porque Lhe 
damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida terrena, 
Jesus sempre defendeu a vida. O Evangelho de hoje 
relata-nos dois episódios que assinalam a defesa da 
vida: Ele cura, Ele levanta.

A narração evangélica é muito interessante. Narra-
nos dois milagres de uma maneira surpreendente e isto 
acontece em todos os três evangelhos sinópticos. As 
“beneficiárias” dos milagres são duas mulheres em 
situações diferentes, mas que simbolizam a debilidade 
e a necessidade extremas. Uma é já adulta com uma 
doença que, segundo a lei, a considerava impura e 
tornava impuros todos aqueles que lhe tocassem. A 
outra é uma menina que acabava de morrer, expressão 
de situação de debilidade extrema, que origina um 
sofrimento atroz e quase sem consolo e também que 
provoca, por vezes, perguntas angustiantes sobre o 
porquê e o sentido destas situações. 

Como em todos os milagres, estas duas mulheres 
são um exemplo de todos os que eram abandonados e 
marginalizados; são a expressão da nossa humanidade 
débil e mortal, apesar de todos os avanços da moder-
nidade. Em ambos os casos, há uma aproximação, 
quase desesperada, a Jesus que fala da fé, da paz, da 
liberdade, da vida. 

Que lição a tirar destes milagres? Há uma frase no 
evangelho que causou escândalo: “A menina não mor-
reu; está a dormir”. Disse o mesmo, quando Lázaro 
estava morto (Jo 11, 11). Jesus olha para lá do nosso 
horizonte. A morte visível não é a morte autêntica. 
A verdadeira morte é aquela da qual já não se pode 
recuperar, a “segunda morte”, segundo o Apocalipse. 
A menina está a dormir; por isso, pode ser acordada. É 
assim que Jesus olha para a humanidade que é débil, su-
jeita a toda a espécie de dificuldades e de indignidades, 
mas que se pode recuperar; está somente adormecida. 

A narração da menina morta e ressuscitada recorda-
nos a morte e a ressurreição de Jesus. A frase “Não 
temas; basta que tenhas fé”, recorda-nos a oração no 
Jardim das Oliveiras, na noite da agonia. Tanto na casa 
da menina como na noite da agonia, Jesus leva consigo 
os mesmos três discípulos. Na casa da menina e na 
cruz, riram-se dele. Mas, o resultado final é a vida. A 
imagem de Jesus dando a mão e levantando a menina 
morta é o sinal de Jesus dando à humanidade deprimida 
a única coisa que a poderá recuperar: a fé.

Estamos em tempo de verão, quase no início das 
férias… ocasião propícia para celebrar a vida! O 13.º 
domingo celebra a vida mais forte que a morte, celebra 
Deus apaixonado pela vida. 
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 A Esperança: força dos mártires!...

No meio do turbilhão, o cristão não deve perder a es-
perança, pensando que foi abandonado. Jesus tranquiliza 
os seus dizendo: «Até os cabelos da vossa cabeça estão 
todos contados» (Mt 10, 30). É como dizer que nenhum 
dos sofrimentos do homem, nem sequer os mais insigni-
ficantes e escondidos, são invisíveis aos olhos de Deus. 
Deus vê, e certamente protege; e concederá o seu resgate. 
De facto, há no meio de nós Alguém que é mais forte do 
que o mal, mais forte do que as máfias, do que as tramas 
obscuras, de quem se beneficia com as desgraças dos de-
sesperados, de quem esmaga os outros com prepotência... 
Alguém que desde sempre ouve a voz do sangue de Abel 
que grita da terra.

Portanto, os cristãos devem deixar-se encontrar sem-
pre “do outro lado” do mundo, o escolhido por Deus: 
não perseguidores, mas perseguidos; não arrogantes, mas 
mansos; não vendedores de fumaça, mas submetidos à 
verdade; não impostores, mas honestos.

Esta fidelidade ao estilo de Jesus – que é um estilo de 
esperança – até à morte, será chamada pelos primeiros 
cristãos com um nome belíssimo: “martírio”, que signi-
fica “testemunho”. Havia muitas outras possibilidades, 
oferecidas pelo vocabulário: poderia chamar-se heroísmo, 
abnegação, sacrifício de si mesmo. Mas, ao contrário, os 
cristãos da primeira hora chamaram-na com um nome que 
perfuma de discipulado. Os mártires não vivem para si 
mesmos, não combatem para afirmar as próprias ideias, e 
aceitam ter que morrer somente por fidelidade ao Evange-
lho. O martírio não é nem sequer o ideal supremo da vida 
cristã, porque acima dele há a caridade, ou seja, o amor a 
Deus e ao próximo. Explica-o muito bem o apóstolo Paulo 
no hino à caridade. Os cristãos repugnam a ideia de que 
os bombistas suicidas possam ser chamados “mártires”: 
nada há na morte deles que se possa aproximar à atitude 
dos filhos de Deus.

Por vezes, lendo as histórias de muitos mártires de 
ontem e de hoje – que são mais numerosos do que os 
mártires dos primeiros tempos – ficamos surpreendi-
dos perante a determinação com a qual enfrentaram a 
provação. Esta força é sinal da grande esperança que os 
animava: a esperança certa de que nada e ninguém os 
podia separar do amor de Deus que nos foi doado em 
Jesus Cristo (cf. Rm 8, 38-39).

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

Comissão de S. Lourenço (Vila Chã)
Finalmente!... temos Comissão para a Festa de S. 

Lourenço!... Agradecendo a quem para isso traba-
lhou e a quem faz parte da mesma, apenas pedimos 
que colaborem com eles, pois a Festa não é da Co-
missão, mas de todos os verdadeiros vilachanenses.

Para além dos Párocos, que são Presidente in 
solidum, encabeçam a mesma Comissão Bruno José 
Barbosa Gomes (Vice-Presidente), Jaime Lemos da 
Silva (Secretário) e João Pedro Afonso Escrivães 
(Tesoureiro). 

São seus Vogais: 
António Afonso Neiva
Armando José Sousa da Torre
Bruno Rafael da Silva Alves
Fernando da Silva Barbosa
Jacinto Paulo da Silva Branco
Jorge Filipe Ribeiro de Sá
José Manuel Alves Barbosa
José Maria Brás da Silva
Luís Miguel da Silva Cunha
Miguel Ângelo da Silva Afonso
Nicolas Rossas da Silva
Nuno Miguel Coutinho Neiva
Samuel de Jesus Neiva Magalhães

Agora formada, a Comissão vai realizar já este fim 
de semana o habitual peditório de S. Miguel, que na 
altura não se fez, uma vez que ainda não havia Co-
missão. Desde já se agradece a colaboração de todos.

Festas da Senhora da Saúde (Esposende)
A comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora 

da Saúde e Soledade vai iniciar o seu habitual peditó-
rio. Continuamos a contar com a colaboração de todos 
para fazermos a festa com dignidade.

À semelhança dos anos anteriores, a “Novena” 
inicia-se no dia 2 de agosto – Dia da Padroeira. No 1.º 
domingo de agosto haverá a Bênção das Grávidas, 
na Eucaristia das 12h00, a celebrar na Igreja Matriz. 

Como sempre, ficam abertas as inscrições até ao 
final do mês de julho, para sabermos quantas vão estar 
presentes e, assim, melhor prepararmos a celebração.

Anuais da Conf.ª do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento está a pro-

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

Seja 
Solidário

      08 de julho (09h00 – 12h00)

Hospital da Misericórdia de Fão

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



20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Correia Fernades Oliveira
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Pai e família, sogros e família  de João Tarrio 
Quinta-feira  05 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— 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
— Manuel Alves Nogueira e esposa (filho Joaquim)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Armindo Oliveira Lopes
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— João Miranda Faria, pais e irmão Daniel
— Maria Alves Barros
— Maria Arminda da Cruz Martins, Laurinda de Jesus, 

António de Azevedo, esposa, filho e Joaquim Abílio 
Aguiar Abreu

Sexta-feira 06 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— Alberto Ferreira Miranda
— Ana Ribeiro Ferreira, mariso e filho
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Júlia Gonçalves Caseiro
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido e pais
— Maria Luisa Formoso Almeida
 Maria Ribeiro Miranda
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros, compadres 

e comadres
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de Graças ao Coração de Jesus
— P.e Torcato Moreira
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa 

Segunda-feira 02 de julho
16h30 – Igreja matriz de Esposende
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
— Maria da Silva Duarte e família
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas do purgatório 
— Ana Rosa de Faria, marido e filhos
— António Miranda Domingues e irmão Manuel 
— José da Vinha Gomes Hipólito e pais
— Laura Barros Gomes Tomé  
Terça-feira  03 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco
— 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
— José Silva e Sousa
— 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
— Renata Fernandes Couto
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— Florinda de Sá Maciel e marido (filho Carlos Igreja)
 José Francisco do Vale (4)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e irmã 

Rita
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Custódio Loureiro, filha Glória e genro
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 04 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
19h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Júlio, P.e Francisco Dias Cubelo Soares e irmãs
— António Pereira Ribeiro
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Torres do Monte
— Paulino da Silva Fernandes
— Silvina Santos Pereira
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— João Diogo Valente da Costa e avós
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria Mariz da Cruz

10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Cândido do Vale Morgado (mc afilhada Madalena)
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Joaquim Pedrosa Ribeiro, Laurentina P. Catarino, 

Alminhas do Descampado
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa

Festa do Idoso (Peregrinação a Fátima)
À semelhança de anos anteriores, a Festa do 

Idoso irá realizar-se no próximo dia 14 de se-
tembro, com a deslocação ao Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, de acordo com a seguinte 
programação:

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada fre-
guesia

12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica 
da Santíssima Trindade

13h30 – Piquenique no Parque N.º 2
18h30 – Regresso
Esta atividade destina-se a: 
– Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 
– Pessoas portadoras de deficiência com auto-

nomia, com idade superior a 35 anos; 
– Pessoas que frequentam as Instituições Par-

ticulares de Solidariedade Social com valências 
para a terceira idade. 

Podem também participar: 
– Pessoas com idade inferior a 65 anos, casadas 

ou a viver em união de facto com idoso/a inscrito/a 
na iniciativa;

– Filhos/as das pessoas idosas inscritas na 
iniciativa, portadores de deficiência, independen-
temente da idade.

As inscrições estão abertas até ao dia 31 deste 
mês, nas secretarias das Juntas de Freguesia.

Sábado 07 de julho 
11h00 – igreja matriz de Esposende
— Convívio da Companhia 152 da Guiné
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria La Salete Figueiredo Miranda (30.º Dia)
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Albertina Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós
— José Silva e Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino Martins de Miranda e família (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (filha Isabel)
— Joaquim Ribeiro Silva e Adelino da Lage Maciel 

(Emílio Ribeiro Silva)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (5)
— Laurinda Martins de Sá (filho António)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Manuel Ferreira Morgado, esposa e filha Evange-

lina
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria da Silva Azevedo (marido)
— Preciosa Lopes Soares, marido e família
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Alejandro Valeros Amaro (1.º Aniv.º)
— José da Costa Garrido (1.º Aniv.º)
— Maria Ribeiro de Miranda (1.º Aniv.º)
— Nelson Luis Moreira da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas do Purgatório
— Ana Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— António Sá Pereira Lomba (pessoa amiga)
— Laurentina Pereira Catarino (25)
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— Maria Ferreira Morgado, marido e filha
— Huver, Elena, Jairo e Álvaro de Jesus Zapata Builes 

e todas as Almas mais necessitadas
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
Domingo           08 de julho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e família (filha M. Carmo)
— Félix de Jesus Pereira e esposa (filha Arminda)
— Manuel Barroselas Maciel

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 julho
Pela Evangelização: – Os sacerdotes em sua 
missão pastoral: “Para que os sacerdotes 
que vivem com dificuldade e na solidão o 
seu trabalho pastoral se sintam ajudados e 
confortados pela amizade com o Senhor e 
com os irmãos”.


