
14.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 2, 2-5;
Salmo 122, 1-2a. 2bcd. 3-4;
2.ª Leit. – 2 Cor 12, 7-10;
Evangelho – Mc 6, 1-6.
O profeta é um mensageiro de Deus junto dos ho-

mens, a denunciar, corrigir e exigir. Como os homens 
a quem se dirige nem sempre aceitam as suas palavras, 
o profeta sofre: por um lado, sabe que deve falar; por 
outro, sente que a sua palavra é rejeitada. A missão de 
profeta exige coerência de vida, autoridade moral e 
uma grande luta contra a resistência que lhe oferecem, 
a cobardia e o respeito humano. 

As leituras deste Domingo mostram-nos a rejeição 
do profeta Ezequiel, de S. Paulo em Corinto, e de Jesus 
em Nazaré, Sua Terra natal. 

Na 1.ª leitura descreve-se a difícil vocação de 
Ezequiel, enviado aos Israelitas, exilados na Babilónia 
(598 A.C.), povo rebelde, de “cabeça dura e coração 
obstinado” que rejeita o profeta, mas fica a saber que 
Deus não os abandona. 

Na 2.ª leitura fala-se da fragilidade humana de 
Paulo, revestida da força de Deus. Os judaizantes de 
Corinto negavam a categoria de Apóstolo a S. Paulo, 
obrigando-o a defender-se, recorrendo às visões e 
experiências religiosas que tivera: “quando sou fraco, 
então é que sou forte”. 

No Evangelho Jesus admira-se com a falta de fé dos 
seus conterrâneos e familiares, onde fora rejeitado, o 
que O leva a dizer: “Um profeta só é desprezado na sua 
Terra, entre os seus parentes e em sua casa”. A falta 
de fé foi tão grande, a dureza de coração tão intensa, a 
teimosia tão pertinaz, que São Marcos afirma, de modo 
surpreendente: “não podia ali fazer qualquer milagre”, 
tão grande era a falta de fé daquele povo. 

Pensemos bem na advertência que esta Palavra de 
Deus nos faz! O próprio Filho do Pai, em pessoa, esteve 
no meio do seu povo, conviveu com ele, falou-lhe, 
sorriu-lhe, abraçou-o e, no entanto, não foi reconhecido 
pelos seus. E porquê? Pela dureza de coração, pela 
insistência teimosa em esperar um messias de enco-
menda, sob medida, a seu bel prazer... Valia bem para 
Israel a censura da primeira leitura de hoje, na qual o 
Senhor Deus se dirige a seu servo: “Filho do homem, 
eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se 
afastaram de mim. A estes filhos de cabeça dura e co-
ração de pedra, vou-te enviar, e tu lhes dirás: ‘Assim 
fala o Senhor Deus’. Quer escutem, quer não, ficarão 
sabendo que houve entre eles um profeta!” 

Mas, deixemos Israel. E nós? Acolhemos o Senhor 
que vem? Escutamos com fé a Sua Palavra, quando Ele 
se dirige a nós na Escritura, aquecendo o nosso cora-
ção? Acolhemo-l’O na obediência da fé, quando Ele 
se nos dirige pela boca da sua Igreja, ensinando-nos o 
caminho da vida? Acolhemo-l’O, quando nos fala pela 
boca de seus profetas? Não tenhamos tanta certeza de 
que somos melhores que aqueles de Nazaré! 
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 Educar para a Esperança!...

A catequese de hoje tem por tema: “educar para a 
esperança”. Por isso pronunciar-la-ei diretamente com 
o “tu”, imaginando que falo como educador, como pai a 
um jovem ou a qualquer pessoa aberta ao aprendizado.

Não te rendas à noite: recordas que o primeiro 
inimigo a vencer não está fora de ti: mas dentro. Por 
conseguinte, não concedas espaço aos pensamentos 
amargos, obscuros. Este mundo é o primeiro milagre 
que Deus realizou, Deus pôs nas nossas mãos a graça 
de novos prodígios. Fé e esperança procedem juntas. 
Crê na existência das verdades mais elevadas e bonitas. 
Confia no Deus Criador, no Espírito Santo que move 
tudo para o bem, no abraço de Cristo que espera cada 
homem no final da sua existência; crê, Ele espera-te. O 
mundo caminha graças ao olhar de tantos homens que 
abriram frestas, que construíram pontes, que sonharam 
e acreditaram; até quando ao redor deles ouviam pa-
lavras de escárnio.

Nunca penses que a luta que enfrentas na terra seja 
totalmente inútil. No final da existência não nos espera 
um naufrágio: em nós palpita uma semente de absoluto. 
Deus não desilude: se pôs uma esperança nos nossos 
corações, não a quer esmagar com frustrações contí-
nuas. Tudo nasce para florescer numa primavera eterna. 
Também Deus nos criou para florescermos. Recordo 
aquele diálogo, quando o carvalho pediu à amendoeira: 
“Fala-me de Deus”. E a amendoeira floresceu.

Onde quer que estejas, constrói! Se estás no chão, 
levanta-te! Nunca permaneças caído, levanta-te, deixa-
te ajudar para ficares em pé. Se estás sentado, começa a 
caminhar! Se o tédio te paralisa, derrota-o com as obras 
de bem! Se te sentes vazio ou desmoralizado, pede que 
o Espírito Santo possa encher de novo a tua carência.

Exerce a paz no meio dos homens e não escutes a 
voz de quem espalha ódio e divisões. Não escutes essas 
vozes. Os seres humanos, por mais que sejam diversos 
uns dos outros, foram criados para viver juntos. Nos 
contrastes, paciência: um dia descobrirás que cada um 
é depositário de um fragmento de verdade.

Ama as pessoas. Ama-as uma por uma. Respeita 
o caminho de todos, linear ou complicado que seja, 
porque cada um tem uma história para contar. Também 
cada um de nós tem a própria história para contar. 

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 ................................................... 17h00 – 18h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Igreja do Bom Jesus de Fão
A Confraria do Senhor Bom Jesus de Fão vai passar 

a ter o mosteiro do Senhor Bom Jesus aberto todos os 
dias das 10h00 às 18h00. Para que tal seja possível 
vai ser instalado um sistema de vídeo vigilância bem 
como um lampadário. 

Como estas duas aquisições têm um valor ainda 
considerável, pede-se aos devotos do Senhor Bom 
Jesus a sua generosidade na comparticipação nestas 
aquisições, bastando, para o efeito, entregar o seu 
donativo na Confraria do Senhor Bom Jesus de Fão.

Arranjo dos sinos da Matriz (Apúlia)
Já há uns anos avariados, foram agora reparados os 

sinos da igreja Matriz. 
Esta obra, que ficou por 6.396,00 € (seis mil, tr-

zentos e noventa e seis euros) consistiu na colocação 
de um novo Relógio Programador Sirio12 com toda 
a programação (e com antena DCF), colocação de 6 
martelos de repicar novos, substituição do cabo de 
comandos e das placas dos motores de bamboar, lim-
peza das correntes dos motores de bamboar, pintura 
dos badalos e rodas e lubrificação geral.

Para fazer face a esta despesa recebemos algumas 
ofertas que pediram anonimato, e que ultrapassam os 
nove mil euros. 

Para os nossos benfeitores vai a nossa sentida 
gratidão.

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

Senhora da Saúde e Soledade informa que mo próximo 
sábado, dia 14 de julho, pelas 15h00, estarão junto no 
Centro Paroquial as pessoas responsáveis por tirar as 
medidas para os figurados da Procissão da Senhora da 
Saúde. Se queremos uma procissão grande e digna, não 
tenhamos medo, nem vergonha de nos oferecermos 
como figurados.

Para a Bênção da Grávidas (dia 5 de agosto) estão 
abertas as inscrições até ao final do mês de julho.

Prova Escolar para abono de família 
À semelhança dos anos anteriores, a Prova Es-

colar deve ser efetuada até 31 de julho, através da 
Segurança Social Direta, para a continuidade do pa-
gamento do Abono de Família aos jovens com mais 
de 16 anos, ou que completem essa idade no decorrer 
do ano escolar, e que estejam matriculados no ensino 
básico, secundário, superior ou equivalente (curso de 
formação profissional que dê equivalência).

Para mais informações dirijam-se às Secretarias 
das Juntas de Freguesias. 

Noite de Teatro em Fonte Boa 
No próximo sábado, dia 14, pelas 22h00, o Grupo 

de Teatro Garfo leva à cena, no no Centro Paroquial de 
Fonte Boa, a peça de teatro “Aqui há gato!”

(Catequese do Papa a 20/09/2017– www.vatican.va) 



19h00 – igreja matriz de Fão
— S. Bento
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho, Márcio Filipe 

Faria Ferreira
— António José Soutelo e Maria Alice da Silva
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Bento
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Amândio Soares Pereira
— António Gonçalves Torres da Silva
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc pais)
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento 
— Adolfo Gomes Correia e Filho
— António Miranda Domingues e cunhado Abel
— João dos Santos Pereira
— Maria Leonilde Moreira dos Santos e família  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— S. Bento 
— Cândido do Vale Morgado (30.º dia)
— Luís Miguel Costa Sa Pereira  (mc pelos pais) 
Quinta-feira  12 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Artur Alves Miquelino e esposa
— Ilda Daniela Cardoso Lima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Marques da Silva
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Torre da Silva e esposa
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel da Siva Sá e Felicidade
— Manuel Dias Couto
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Martinho Ribeiro, esposa e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Reinaldo da Silva Barros e filha
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento 
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Domingues da Venda, esposa e família 

(filha Ester)
— Maria de Lurdes Gomes da Silva e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes e pais
— Aurélio Lopes Figueiredo e família

Segunda-feira 09 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Inácio da Costa
— António Alves da Cruz
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António José Soutelo
— Franklin Campos Gaifém
— José de Miranda Trindade
— Luis Morais da Silva
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais
— Paula Cristina Lanjeira Reis
— Paulino da Silva Fernandes
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento 
— Adelina Faria Briote
— Amélia Lopes Miranda, marido e filhos
— António Miranda Domingues e pais
— Carminda Moreira da Silva
— João dos Santos Pereira
— Manuel Alberto Seara Ferreira e família
— Manuel Fernandes Barros e família
— Manuel Machado Seara e família
— Maria das Dores Pinto e marido
— Padre Manuel Pessoa 
Terça-feira  10 de julho
11h00 – igreja matriz de Esposende
— Missa do Convívio da Paróquia de Canedo, Santa 

Maria da Feira
19h00 – igreja matriz de Esposende 
Bodas de Prata Matrimoniais de Artur Jorge da Silva 

Viana  e Maria Amélia Silva Carvalho Viana
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Bento
— Albino Alves Sampaio, Gracinda Antónia Pires e 

família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Dias de Boaventura, marido, nora e neto
— Augusto Rafael Couto 
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Emília de Sá Penteado e marido
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso e 

família
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento 
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Vale Esteves (filha Isabel)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— Davide da Silva Gonçalves
— José Francisco do Vale (6)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ludoviba de Jesus Loureiro e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 11 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— S. Bento
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira

— Félix Francisco da Lomba, esposa e filhos
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Gonçalves Nogueira, esposa e família
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Valentina Alves Maciel e marido
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda Lopes Moreira (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
—  Ação de graças a São Bento 
—  Almas
— Ana Paula Lima Viana  (1.º aniv.)
— Avelino Gonçalves Pereira (1.º aniv.)
— Alvarina  dos Santos  Pereira e mãe
— António  Maria Azevedo Gomes
— Laurentina Pereira Catarino (26)
— Maria Martins de Matos, pais e irmão 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Adelino Loureiro Torres (1.º Aniv.)

Domingo           15 de julho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Arminda)
— Iracema Macedo Lima, Adelino Veiga Escrivães e 

família
— José Francisco do Vale (7)
— Manuel Alves Nogueira e filha Celeste
— Maria da Conceição Sá Maciel, marido, filhos e 

genro
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— António Sá Pereira Lomba  (pessoa amiga)
— Cândido do Vale Morgado 
— Francisco Alves e esposa
— José Martins Pereira
— Manuel Ramos dos Santos
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Paroquianos e veraneantes 
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
15h00 – capela de S. Bento (Apúlia)

Festa de S. Bento – Missa e Procissão
— S. Bento 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Artur Alves Miquelino e esposa

— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Alves Barros
— Manuel Gomes de Oliveira, esposa e filho Celestino
21h00 – Paróquia de Fão

Procissão de Velas (sai da Capela)
Sexta-feira 13 de julho
11h00 – igreja matriz de Esposende
— Idosos de Armamar (Missa do convívio)
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Não há missa
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Pastorinhos de Fátima e Teresa Martins Alves Fel-

gueiras
— Matias Gomes Santa Marinha
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Gracinda Gonçalves Eiras e marido
— Joaquim de Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, marido e filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Olinda do Vale Gonçalves, pais e sogros
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
21h00 – igreja matriz de Fão

No final da missa teremos a Procissão de Velas
— N.ª Senhora de Fátima, Pastorinhos e Santo António
— Adérito dos Santos Pimparel e António de Faria 

Ferreira
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
Sábado 14 de julho 
11h00 – igreja matriz de Esposende
— Convívio Sénior de Santa Maria da Feira
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Augusto Carvalho
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— José Silva e Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manoel Marques Pereira d’Oliveira (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho (30.º dia)
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

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

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)

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


