
16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 23, 1-6;
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 13-18;
Evangelho – Mc 6, 30-34.
«Vinde comigo para um lugar isolado e descansai 

um pouco». É a instituição evangélica das férias! De 
facto, a multidão era tão numerosa que os Apóstolos 
nem tinham tempo para comer. Deviam estar esgota-
dos, tanto mais que regressavam do primeiro envio 
em missão, que não terá sido propriamente um tempo 
de repouso.

Jesus sabe estar atento à fadiga dos seus compa-
nheiros. Convida-os a respeitar também as exigências 
da natureza corporal, a ter um pouco de repouso.

E nós, hoje? Sabemos bem que as férias não são 
um luxo, se corresponderem àquilo para que existem: 
precisamente para respeitar a nossa natureza humana, 
que exige tempos de relaxe, de recuperação, não apenas 
física mas também intelectual e espiritual.

As férias não são um tempo de ócio, mas de “re-
criação”, de retomar energias. Sabemos que há ainda 
muitos homens, mulheres e crianças que são explora-
dos como vulgares máquinas para produzir. Isso não 
é respeitar a vontade criadora de Deus. O Evangelho 
de hoje, que cai bem em período de férias, recorda-nos 
isso de modo muito oportuno. Isso é também válido 
para os servidores do Evangelho! Os Apóstolos di-
minuem, as funções pastorais aumentam… a fadiga 
também. Cabe a cada um tirar as devidas consequências 
evangélicas!

“Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e 
compadeceu-Se de toda aquela gente, que eram como 
ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas 
coisas”. Que imagem sublime, que cena tão doce! 
Jesus cansado, pensando em algo tão humano, tão le-
gítimo: um dia de descanso em companhia dos Doze. 
E quando chega ao local escolhido para o merecido 
repouso, lá estava a multidão cansada e acabrunhada, 
sedenta de luz, sedenta de vida, sedenta de verdes 
pastagens, desorientada, como ovelhas sem pastor... E 
Jesus, Bom Pastor, esquece-Se de si mesmo, deixa de 
lado o Seu cansaço e, cheio de compaixão, vai cuidar 
das ovelhas... Por isso mesmo, Ele é o Pastor por ex-
celência, o Belo, o Perfeito, o Pleno Pastor! Ele ama o 
rebanho, preocupa-se com ele, dele se compadece e por 
ele vai dando, derramando, diariamente, a própria vida. 
Nunca se viu Jesus poupar-Se, nunca se testemunhou 
Jesus fazendo um milagre em benefício próprio, nunca 
se apanhou o Senhor buscando algum favor para Si. 
Não! Toda a Sua vida foi vida vivida para o rebanho 
por amor ao Pai, vida dada, vida doada, entregue de 
modo total... até à morte e morte de cruz.

Tanto para os pastores como para as ovelhas, o 
exemplo de Cristo é motivo de chamamento à con-
versão.
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 Educar para a Esperança!...

O que será da Educação se a esperança não for alimen-
tada? O Catecismo da Igreja Católica define esperança 
como “aspiração humana de felicidade”. A virtude da 
esperança responde à aspiração de felicidade colocada por 
Deus no coração de todo homem; assume as esperanças 
que inspiram as atividades dos homens; purifica-as, para 
ordená-las ao Reino dos Céus; protege contra o desânimo; 
dá alento em todo esmorecimento; dilata o coração na 
expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da 
esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da 
caridade. (cf. Catecismo da Igreja Católica, §1818).

O ensinamento da Igreja é encantador e inspirador. A 
Esperança deve mover-nos e fazer-nos superar o desâni-
mo, o desalento e o esmorecimento. O Papa Francisco, na 
homilia do dia 06 de maio de 2016, na Capela de Santa 
Marta, disse: “Uma alegria sem esperança é um simples 
divertimento, uma alegria passageira. Uma esperança 
sem alegria não é esperança, não vai além de um otimis-
mo sadio... que o Senhor nos conceda a graça de uma 
alegria grande que seja a expressão da esperança; e uma 
esperança forte que se torne alegria na nossa vida. Que o 
Senhor conserve esta alegria e esperança, assim ninguém 
poderá privar-nos delas”. E na Catequese  de 20/09/2017, 
que temos vindo a publicar, concluiu:

«Mesmo se vivesses no silêncio de uma ermida, 
conserva no coração os sofrimentos de cada criatura. És 
cristão; e na oração restituis tudo a Deus.

Cultiva ideais. Vive por algo que supera o homem. 
E mesmo se um dia estes ideais apresentarem uma conta 
alta a pagar nunca deixes de os conservar no coração. A 
fidelidade obtém tudo.

Se erras, levanta-te: nada é mais humano do que 
cometer erros. E aqueles mesmos erros não se devem 
tornar para ti uma prisão. Não fiques preso nos teus erros. 
O Filho de Deus veio não para os sadios, mas para os 
doentes: portanto, veio também para ti. E se errares ainda 
no futuro, não temas, levanta-te! Sabes porquê? Porque 
Deus é teu amigo.

Se a amargura te atinge, crê firmemente em todas as 
pessoas que ainda trabalham pelo bem: na sua humildade 
está a semente de um mundo novo. Frequenta pessoas que 
conservaram o coração como o de uma criança. Aprende 
da maravilha, cultiva a admiração».

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

Festas da Senhora do Lago (Gemeses)
A comissão de festas de Nossa Senhora do Lago in-

forma que no dia 27 de julho, sexta-feira, tem início da 
novena, às 20h00, na Capela de N.ª Senhora do Lago.

No Sábado, dia 28, a missa e a novena será às 18h00. 
No domingo, dia 29, haverá apenas a novena às 

19h00, na Capela de Nossa Senhora do Lago.

Festas da S. Lourenço (Vila Chã)
Para fazer face às despesas com a festa de S. Lou-

renço, que decorre de 3 a 12 de agosto, a Comissão de 
Festas está a fazer o seu habitual peditório.

Continuamos a apelar à colaboração e generosidade 
de todos os vilachanenses para que a festa continue a 
ser uma realidade na vida da comunidade.

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

Senhora da Saúde e Soledade continua a fazer o seu 
habitual peditório, agradecendo, desde já, a colabora-
ção de todos quantos, com as suas ofertas, permitem 
fazer face às despesas que a mesma acarreta.

Informa ainda que continuam abertas as inscrições 
para a Bênção das Grávidas (dia 5 de agosto), até ao 
final do mês de julho.

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

irá realizar-se no próximo dia 14 de setembro, com a 
deslocação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

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

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

proceder à cobrança dos respetivos Anuais até ao fim 
deste mês. 

Dia 26 – 21h30 – Missa 
Campal e Procissão de 
Velas
Dia 29 – 10h00 – Missa 
da Festa – 15h30 – Pro-
cissão e Sermão

Seja 
Solidário

      23 de julho (15h00 – 19h30)

Centro Paroquial de Gemeses



Quarta-feira 25 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas do Purgatório
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós Virginia e Maria 

Rosa
— Ilídia Henrique Ferreira, marido e filho Júlio Hen-

rique Ferreira
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Bento (mc Carolina Oliveira)
— Arnaldo Fortes Lima e esposa 
— Elvira Ribeiro Sampaio
— Joaquim Batista Monteiro e filha
— José Luís Gomes Pedrosa e Inácio Pimenta Alves 

Ribeiro e família 
— Manuel Alves da Quinta Júnior, esposa e Alselmo 

Pedrinha 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Alexandre e Óscar Alexandre 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Vítor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel  
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— Arménio M. Faria, Manuel de Campos Neves e 

Carolina de Azevedo Vasquinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc marido)
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja paroquial de Gandra
—  Santissimo Sacramento, Nossa Senhora de Guada-

lupe e S. Bento
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Avelino  Miranda Figueiredo
 Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Teresa Martins Ferreira e familia 
Quinta-feira  26 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Artur Moreira Oliveira
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almerinda Sá Ramos, marido e família 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família 
— António da Conceição Couto e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e Lúcia Cecília Couto
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado

Segunda-feira 23 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Joaquim Gonçalves da Silva e irmã Vitória
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Torres do Monte
— António José Soutelo (mc Irmandade)
— Cândida Reis Graça e marido
— Franquelim Gaifém de Campos (mc Irmandade)
— Horácio Martins de Matos (mc Irmandade)
— Joaquim Lopes Gaifém e sogros
— José de Miranda Trindade (mc Irmandade)
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais (mc 

Irmandade)
— Olinda Gomes dos Santos
— Paulino da Silva Fernandes(mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— João dos Santos Pereira
— Manuel Correia Almeida Barreto, esposa e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Novena de S. Sebastião
Terça-feira  24 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Albana e Maria das Dores Barbosa Guerra
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Balbina Alves Ferreira e marido
— David da Silva Sampaio
— Emília de Sá Penteado e marido
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Silva Penteado e pai
— Manuel Dias Couto
— Manuel Dias de Miranda
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusto Marques da Silva e pais
— Maria Boaventura Pires
— Martinho Braz Pires
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso e 

família
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Florinda Ferreira de Barros, marido e família 
— José Francisco do Vale (10)
— Laura Alves de Azevedo, marido e filhos
— Laurinda da Silva Lage (filha Fernanda)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— 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 Duarte e família
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Novena de S. Sebastião

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Boaventura Pires (30.º Dia)
— Albertina Gonçalves Branco
— Alcinda Fernandes
— José Carlos Cruz e família
— Rosa de Abreu Baltazar
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças (45 anos matrimoniais)
— António Jose Soutelo  (30.º Dia)
— Maria Alves Solinho (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Mariz da Cruz (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Paula)
— Evangelina Portela Morgado Cruz, pais e sogros
— José Domingos Martins Vilas Boas
 José Francisco do Vale (11)
— Manuel Carreira Martins e família 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Zapata
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (28)
— Palmira  Martins Alves, marido, filho e família 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Domingo           29 de julho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
—  Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo
— Baltazar Branco de Matos
— Manuel Correia Martins, esposa, neto Manuel e 

Urbano Gomes Martins
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Almas do Purgatorio
— José Pereira Lima e netas Sílvia Maria e Ilda Daniela
— Maria de Lourdes  Gonçalves Torres e mãe
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
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto Rafael e Lúcia Cecília Couto

— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Maria Antónia, irmã Laurinda, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— 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
21h30 – capela de Nossa Senhora da Graça 

Procissão de Velas
— Nossa Senhora da Graça e S. Sebastião
Sexta-feira 27 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Eduardo Pereira Viana, pais e irmão
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças ao Sagrado Coração  de Maria
— Ana Domingues da Venda
— António Domingues da Venda e esposa
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Alves Faria, marido e filho
— Maria Augusta Pires Morais
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Santíssimo  Sacramento (mc Alexandrina Monte)
— Aurélio Alves Martins Cepa 
— Felismina Gonçalves Lopes e marido 
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó 
— Maria Martins Ferreira e marido 
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão 
— Zacarias Martins Afonso e família
20h00 – capela de Nossa Senhora do Lago (Gemeses)

Início da Novena
— Nossa Senhora do Lago
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 28 de julho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa

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


