
15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Amós 7, 12-15; 
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Ef 1, 3-14;
Evangelho – Mc 6, 7-13.
O tema deste domingo vem na sequência do domin-

go anterior: o profetismo. Para ser fiel a Deus o profeta 
incorre, por vezes, no desagrado dos homens. Mas a 
atividade missionária não deve ser uma mera atitude de 
profissionais mais ou menos preparados; deve ser, pelo 
contrário, acção conjunta de toda a comunidade cristã.

A 1.ª leitura relata-nos o confronto entre o profeta 
Amós, pastor, vaqueiro e cultivador de sicómoros, e o 
sacerdote Amacias, do santuário de Betel, em defesa do 
rei, Jeroboão II. Amós denuncia os extremos de riqueza 
e pobreza, a ruptura da aliança, a desintegração social 
e religiosa e o falso culto a Javé.

A 2.ª leitura contém o início da bela carta aos Fili-
penses, com a bênção à moda judaica e a “instauração 
de tudo em Cristo”, ou seja, o plano de Deus sobre o 
mundo, fazendo dos homens filhos de Deus e Cristo 
cabeça e centro de todo o universo.

O Evangelho relata a missão dos doze Apóstolos, 
semelhante à dos 72 discípulos (ver XIV domingo, ano c), 
desprovida de meios humanos, contando apenas com 
a graça de Deus, que os envia em missão: sem levar 
nada, confiando somente em Deus, correndo o risco de 
serem incompreendidos e rejeitados, eles deveriam ir, a 
anunciar o Reino de Deus, que exige mudança de vida, 
conversão de pensamento, atitudes e modo de agir... 

Ainda hoje é assim!... Deus continua a falar, Deus 
continua a escolher profetas, Deus continua a dirigir 
o seu chamamento ao mundo e a cada pessoa. Se es-
cutarmos com atitude de fé a Palavra de Deus, se na 
oração nos abrirmos aos seus apelos, se estivermos 
atentos ao que Ele nos diz ao coração, descobriremos 
que o Senhor também nos envia.

Todo o cristão, pelo Batismo e pelo Crisma, parti-
cipa da missão do Cristo Jesus, a missão de anunciar o 
Reino de Deus, revelando a face do Pai, que Jesus nos 
veio mostrar. É verdade que, na Igreja, há aqueles que 
são chamados para o ministério ordenado: bispos, pa-
dres e diáconos que, em nome de Cristo, apascentam o 
rebanho e anunciam o Evangelho. Eles são os primeiros 
responsáveis pelo anúncio da Palavra de Deus. Mas, 
todo o povo de Deus, todos os batizados e crismados, 
cada um de nós, tem a missão de falar em nome do 
Senhor e, em nome de Cristo, levar a luz às trevas, a paz 
às tensões e angústias, a esperança ao desespero, a vida 
nova às situações de morte. Somos todos um povo de 
profetas e, se nos calarmos, se nos omitirmos, seremos 
culpados de escondermos e sufocarmos a Palavra do 
Senhor de que o mundo tanto necessita.

Aqui cabe um urgente exame de consciência: 
quantas oportunidades temos de falar de Cristo, de dar 
testemunho do Seu amor, e nos calamos, nos omitimos, 
como se Cristo não fosse uma questão nossa?
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 Educar para a Esperança!...

Cada criança que nasce é a promessa de uma vida que 
de novo se demonstra mais forte do que a morte. Cada 
amor que brota é um poder de transformação que anseia 
pela felicidade.

Jesus entregou-nos uma luz que brilha nas trevas: 
defende-a, protege-a. Aquela luz única é a maior riqueza 
confiada à tua vida.

E sobretudo, sonha! Não tenhas medo de sonhar. So-
nha! Sonha um mundo que ainda não se vê mas que certa-
mente chegará. A esperança leva-nos a crer na existência 
de uma criação que se estende até ao seu cumprimento 
definitivo, quando Deus será tudo em todos. Os homens 
capazes de imaginação ofereceram ao homem descobertas 
científicas e tecnológicas. Sulcaram os oceanos, calcaram 
terras que ninguém jamais tinha pisado. Os homens que 
cultivaram esperanças são os mesmos que venceram a 
escravidão, e proporcionaram condições melhores de vida 
nesta terra. Pensai nestes homens.

Sê responsável por este mundo e pela vida de cada 
homem. Pensa que cada injustiça contra um pobre é uma 
ferida aberta, e diminui a tua dignidade. A vida não cessa 
com a tua existência, e neste mundo virão outras gerações 
que sucederão à nossa e muitas outras ainda. E todos os 
dias pede a Deus o dom da coragem. Recorda-te que Je-
sus venceu o medo por nós. Ele venceu o medo! O nosso 
inimigo mais pérfido nada pode contra a fé. E quando te 
encontrares amedrontado diante de alguma dificuldade 
da vida, recorda-te que não vives só por ti mesmo. No 
Batismo a tua vida já foi imersa no mistério da Trindade e 
tu pertences a Jesus. E se um dia te assustares, ou pensares 
que o mal é demasiado grande para ser derrotado, pensa 
simplesmente que Jesus vive em ti. E é Ele que, através de 
ti, com a sua mansidão quer submeter todos os inimigos 
do homem: o pecado, o ódio, o crime, a violência; todos 
os nossos inimigos.

Tem sempre a coragem da verdade, mas recorda-te: 
não és superior a ninguém. Recorda-te disto: não és 
superior a ninguém. Se tivesses permanecido o último a 
crer na verdade, não fujas por causa disso da companhia 
dos homens.

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

(Rio Tinto)

Dia 17 – 19h00 – Início do Lausperene
Dia 18 – Dia da Padroeira Santa Marinha
           – 21h00 – Procissão do Santíssimo
Dia 22 – 15h00 – Missa da Festa e Procissão

Festas da S. Lourenço (Vila Chã)
Encontra-se já aprovado pelos Párocos o Progra-

ma da festa de S. Lourenço, que decorre de 3 a 12 de 
agosto.

Para fazer face às despesas com a mesma a Comis-
são de Festas, que já divulgamos, inicia este fim de 
semana o habitual peditório para a festa.

Agradecendo, desde já, a colaboração de todos 
os vilachanenses, apelamos à sua generosidade para 
que a festa continue a ser uma realidade na vida da 
comunidade.

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

Na próxima sexta-feira, às 21h30, no Centro Pa-
roquial de Esposende, com a presença de D. Francisco 
Senra Colelho, será lançado o livro “NestaIgreja que 

amo e sirvo”, da autoria 
do P. António Sílvio 
Couto da Silva, natural 
de Forjães e neste mo-
mento pároco da Moita 
(Setúbal), membro do 
Conselho Presbíteral de 
Setúbal e Conselheiro 
Espiritual do Renova-
mento Carismático da 
mesma diocese.

Inspirado num texto 
escrito há cinquenta 
anos pelo teólogo do-
minicano francês Yves 
Congar, o padre Antó-

nio Sílvio Couto oferece-nos neste livro uma longa 
meditação sobre a eclesiologia presente no Catecismo 
da Igreja Católica e na sua própria vivência da reali-
dade eclesial, e que ele deixa bem expressa no título 
através da referência ao serviço à Igreja em 35 anos 
de sacerdócio ministerial. 

É um texto fácil de ler e que ajuda a desenvolver 
o sentido de pertença à Igreja, enquanto família de 
Deus, reunida pelo próprio Espírito Santo.



20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (filha Fátima)
— Albino Maciel Soares, avó e família (pais)
— José Francisco do Vale (8)

Quarta-feira 18 de julho
09h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Início da Adoração no Sagrado Lausperene
Dia da Padroeira Santa Marinha

16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Álvaro de Barros Ferreira
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
19h00 – igreja matriz de Fão
— S. Bento
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Anselmo Alves Fonseca Pedrinha e pais 
— António da Conceição, esposa e filho
— Arminda Lopes Moreira 
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros 
— Elvira Ribeiro Sampaio 
— Emílio Santo Lopes 
— Eugénia Hipólito Alves e família
— José Dias Lopes e família
— José Manuel Faria da Costa Monteiro 
— Júlia de Jesus Ferreira e Carmen Solinho 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos, Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre 
— Maria Alves Oliveira e marido 
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Leonilde, Joaquina Real e Família
— Maria Ribeiro Miranda 
— Ondina Costa e Rogrido Deveza e pais
— Rosa Gonçalves da Costa
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Zacarias Martins Afonso e família  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Martins Ferreira, família  e  neto Pedro
— Maria Irene Ferreira Miranda, marido e filho 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento e Santa Marinha
Quinta-feira  19 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonaçlves Branco
— Alcinda Fernandes
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António da Conceição Couto e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família

Segunda-feira 16 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria Adelaide Miranda e família
— António Gomes da Silva Torres e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Nossa Senhora das Candeias
— S. Bento
— António Barros Peixoto, esposa e filho e Albino Pe-

drosa Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— António José Soutelo (mc Irmandade)
— Cândida Reis Graça
— Franquelim Campos Gaifém (mc Irmandade)
— José Gaifém Morgado e Cristina Gonçalves Carvalho
— José Miranda Trindade (mc Irmandade)
— Manuel Xavier da Costa e esposa
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais (mc 

Irmandade)
— Paulino da Silva Fernandes (mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e sogro
— Basílio Miranda Domingues, pais, tias e sogros
— Joaquim Fontão Pereira, pais e sogros
— Laura Barros Gomes Tomé
Terça-feira  17 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— S. José
— Anselmo Novo
— João Pedro Menina Eiras
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Daniel da Silva Fonseca, esposa e genros
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e netas
— Maria Azevedo Barros e marido
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa

Adoração do Santíssimo até às 22h30
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Afonso Neiva e filho
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Emília de Sá Penteado e marido
— Justina Marques, pais e sogros
— Maria Alice afonso, pais, cunhado e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso e 

família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças a Santo António
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria da Eira Lopes e pais
— Maria Mariz da Cruz

18h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida dos Reis Graça (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho João)
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (9)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria Conceição Portela, marido e filha Evangelina
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Sá Pereira Lomba (mc sobrinho)
— António Martins  de Matos, pais e irmã, e Marcelino 

Lima Neves, pai e irm
— Ascânio Pereira da Silva, esposa e filho
— Avelino Gonçalves Pereira
— Irmãos e irmãs de Amélia Órfão de Souza
— Laurentina Pereira Catarino (27)
— Maria de Deus Aguiar
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Mário Ferreira Morgado 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Domingo           22 de julho
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo (esposa)
— Maria da Silva Azevedo (filho Firmino)
— Maria do Carmo Santos Marques Maciel (filha Carina)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Deolinda Gonçalves Ferreira e filho Carlos Morgado
— Gracinda Gonçalves Torres e filha
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e familia
— Laurentina Pereira Catarino 
— Manuel Martins Afonso, esposa e filhos
— Miquelina Martins Pinheiro e Domingos Fernandes 

Pereira e família
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 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa de Santa Marinha – Missa e Procissão
— Santa Marinha
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães

— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— P.e António Ferreira Afonso
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Paço dos Santos (Confraria das Almas)
— Maria Aurora Ferreira Rendeira e pais (irmã Maria 

da Luz)
— Maria Celeste Gonçalves da Silva, marido e família 

(filha Ester)
21h00 – igreja paroquial de Rio Tinto 

Procissão de Velas
— Santa Marinha
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Eduardo da Silva Cachada, esposa e filhos
— Joaquim Pimenta Gomes, seus pais e avós
— José Lima Gomes e esposa
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
Sexta-feira 20 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Celina André Eiras e marido
— Faustino Agante Pinho dos Santos e pais
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Rosália Moledo Brandão, marido e filho e Maria 

do Carmo Viana
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santa Luzia (mc Alexandrina do Monte)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido 
— Arlindo Reis Carvalho
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Manuel Augusto de Almeida, esposa e filho 
— Maria Alice Lopes do Monte e família
— Nelson Luís Moreira da Silva 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Início da Novena de S. Sebastião
— Almas (intenção particular)   
— Ação de graças a Beata Alexandrina
— Alice Gomes Vasquinho
— Álvaro Fernando Ermida Vinha
— Evaristo Gonçalves Vasco
— Flórida Alves Ermida e marido
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Justino Fernandes da Costa
— Manuel Amândio Pontes Cruz e José Pontes Cruz
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Santil Carreira
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 21 de julho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— José da Silva e Sousa (30.º Dia)

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


