
17.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Re 4, 42-44;
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Ef 4, 1-6;
Evangelho – Jo 6, 1-15.
Partir. Eis um daqueles verbos quase mágicos, 

mergulhado entre as ondas deste Verão. Partir para o 
descanso, para o repouso, para a família, partir para 
férias. O direito é legítimo, justo e necessário. Mas... 
é ver Jesus.

Jesus estava a partir para o descanso. Parecia querer 
ir de férias. Havia uns dias que procurava um lugar 
isolado. Mas quê. Uma multidão faminta, faminta 
de tudo, de um sentido para caminhar e de um pão 
para comer, altera o seu projeto de férias. E, mesmo 
sabendo bem o que ia fazer, Jesus chama os discípulos 
à resolução do problema. 

Nas situações difíceis, o homem pode e deve es-
perar o milagre de Deus. Pode e deve esperar tudo de 
Deus. Mas pode e deve dar tudo de si. Não vale dizer, 
como Filipe, que o dinheiro não chega nem para uma 
amostra e assim arrumar o assunto sem o resolver; a 
multiplicação, se é dom de Deus, nem por isso dispensa 
a divisão, a partilha, por parte do Homem. Por isso, 
há que confiar no milagre, como André, que lembra o 
quase nada que vê. Mas há também que dar tudo o que 
se tem, como aquele rapazito. Só assim Jesus multipli-
ca. O milagre de Deus começa no coração do Homem: 
num coração aberto para dar do seu nada, necessitado 
de tudo para receber de Deus. A multiplicação, obra da 
abundante riqueza de Deus, é também fruto da partilha 
generosa da pobreza humana.

Jesus, ao multiplicar os pães, apresenta-se como 
aquele que dá vida, que nos sacia com o sentido da 
existência – sim, porque não há vida de verdade para 
quem vive sem saber o sentido do viver.

Mas, acompanhemos com mais detalhes a narra-
tiva do Quarto Evangelho: Jesus, num lugar deserto, 
estando próxima a Páscoa, Festa dos judeus, manda o 
povo sentar-se sobre a relva verde, toma uns pães e uns 
peixes, dá graças, parte, e distribui-os... multiplicando 
os pães e os peixes. Todos comeram e ficaram saciados. 
O povo, logo depois, esquece o sentido do milagre de 
Jesus, ficando fascinado simplesmente pelo pão ma-
terial, pelas necessidades de cada dia, esquece o sinal.

Depois do milagre, Jesus então partiu. Antes de 
partir... para um tempo de repouso, de descanso, partiu 
o pão e deu-o, partiu corações e partiu em pedaços 
o pedaço de vida que há em cada um... E retirou-se 
sozinho.

Vamos lá de férias, partir para o descanso, mas só 
descansados, depois de partir o pão com os outros. 
Férias são tempo de partir... e de repartir. É esta a 
maneira de viver a que fomos chamados. Boas Férias.
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 Os inimigos da Esperança

A esperança tem os seus inimigos: como cada bem 
neste mundo, ela tem os seus inimigos.

E veio-me à mente o antigo mito da caixa de Pandora: 
a abertura da caixa desencadeia muitas desgraças para a 
história do mundo. No entanto, poucos se recordam da úl-
tima parte da história, que abre uma espiral de luz: depois 
que todos os males saíram da caixa, um minúsculo dom 
parece ter a desforra diante de todo o mal que se propaga. 
Pandora, a mulher que conservava o jarro, vê-o por últi-
mo: os gregos chamam-lhe elpís que significa esperança.

Este mito narra-nos por que razão a esperança é tão 
importante para a humanidade. Não é verdade que “en-
quanto houver vida, haverá esperança”, como se costuma 
dizer. Talvez o contrário: é a esperança que mantém em pé 
a vida, que a protege, que a conserva, que a faz crescer. 
Se os homens não tivessem cultivado a esperança, se não 
tivessem sido animados por esta virtude, nunca teriam 
saído das cavernas, nem teriam deixado vestígios na 
história do mundo. É o que de mais divino possa existir 
no coração do homem.

Um poeta francês — Charles Péguy — deixou-nos 
páginas maravilhosas sobre a esperança (cf. O pórtico do 
mistério da segunda virtude). Ele diz poeticamente que 
Deus não se admira tanto com a fé dos seres humanos, e 
nem sequer com a sua caridade; mas o que realmente o 
enche de admiração e emoção é a esperança das pessoas: 
«Que aqueles pobres filhos — escreve — vejam como 
vão as coisas e que acreditem que será melhor amanhã 
de manhã». A imagem do poeta evoca o rosto de muitas 
pessoas que passaram por este mundo — camponeses, 
pobres operários, migrantes em busca de um futuro me-
lhor — que lutaram tenazmente, não obstante a amargura 
de um presente difícil, cheio de numerosas provações, 
mas animada pela confiança de que os filhos teriam uma 
vida mais justa e mais tranquila. Pelejavam pelos filhos, 
lutavam na esperança.

A esperança é o impulso no coração de quem parte, 
deixando a casa, a terra, às vezes familiares e parentes — 
penso nos migrantes — em busca de uma vida melhor, 
mais digna para si e para os próprios entes queridos. E é 
também o ímpeto no coração de quem acolhe: o desejo 
de se encontrar, de se conhecer, de dialogar... 

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 pede a atenção para pequenas 

alterações dos horários em relação aos cartazes das 
festas. Assim, no sábado, dia 4, a eucaristia será às 
19h30 e no domingo, dia 5, a eucaristia da festa será 
às 11h30. Assim, os horários serão os seguintes:
Segunda-feira (30 de julho) 20h00 – novena na Capela 

da Barca;
Terça-feira (31 de julho) 20h00 – novena e eucaristia 

na Capela da Barca;
Quarta-feira (01 de agosto) 20h00 – novena na Capela 

da Barca;
Quinta-feira (02 de agosto) 20h00 – novena e eucaristia 

na Capela da Barca;
Sexta-feira (03 de agosto) 20h00 – novena, eucaristia 

e sermão em honra de São Bento;
Sábado (04 de agosto) 19h30 – novena, eucaristia e 

sermão em honra de Santo Ovídio;
Domingo (05 de agosto):
    09h00 – igreja – eucaristia em honra de Nossa Se-

nhora do Bom Sucesso;
    11h30 – Barca do Lago – eucaristia em honra de 

Nossa Senhora do Lago e todos os Santos da Capela.

Festas da S. Lourenço (Vila Chã)
A Comissão de Festas de São Lourenço informa que 

nos dias 28 de julho e 04 de agosto, a partir das 17h30, 
no salão paroquial, vão ser recolhidas as medidas para 
os figurados da Procissão de São Lourenço.    

A Comissão de Festas conta com a ajuda de todos, 
pois só com o apoio de toda a população será possível 
realizar a festa.

Festas da Senhora da Saúde
À semelhança dos anos anteriores, a “Novena” 

inicia-se no dia 2 de agosto – Dia da Padroeira, com 
bênção da nova Bandeira da Padroeira e a Procissão 
de velas no final da Eucaristia. 

No 1.º domingo de agosto – dia 05 – haverá a Bênção 
das Grávidas, na Eucaristia das 12h00, a celebrar na 
Igreja Matriz. 

As inscrições para a Bênção das Grávidas terminam 
no dia 2 de agosto.

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.

Festa do Padroeiro (Fonte Boa)
Conforme combinado com a Confraria do Santíssimo 

Sacramento, o dia do nosso Padroeiro – Divino Salvador 
– será solenizado no dia 06 de Agosto com a Eucaris-
tia solene às 19h30, com a presença da Confraria do 
Santíssimo, seguindo-se a Procissão do Santíssimo nos 
moldes habituais.

(Catequese do Papa a 27/09/2017– www.vatican.va) 



— P.e Manuel Alberto 
— Adelino Gomes da Vinha e esposa
— Elvira Ribeiro Sampaio 
— Esperança Gonçalves Marcos, irmã e cunhado
— Maria Adelaide Ribeiro Ferreira Rebelo
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José 
— Maria Dias de Faria, marido e filhos  
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim Faria Cruz
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Esperança Gonçalves Marcos e pais
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio 
20h00 – Capela da Barca do Lago (Gemeses)

Novena da Senhora da Barca 
Quinta-feira  02 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ação de graças a S. João
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Imaculado Coração de Maria
— Joaquim Pires Afonso, esposa, filha e família
— José da Silva e Sousa
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Marrucho, esposa e filha
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
— Sagrado Coração de Jesus
20h00 – capela da Senhora do Lago (Gemeses)

Novena da Senhora da Barca 
— António Pimenta, pais e sogros
— Domingos Alves dos Santos e familia
— Florinda Alves Miranda
— Joaquim Gonçalves do Vale, esposa, filho e família 

(filho António)
— Manuel Alves Pereira e familia (cunhado António)
— Manuel Carreira Martins e familia
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 pais
21h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos (Padroeira)

No final da missa temos a Procissão de Velas

Segunda-feira 30 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Albino Gageiro Cardoso Torres, esposa, filha, pais e 

irmãos
— Angelina Dias Freixo, mãe e família
— António Inácio da Costa
— Ilda Daniela Cardoso Lima 
— Ludovina Pedras Soares, marido, pais e irmãos
— Maria Adriana Queirós Portela
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Torres do Monte
— António José Soutelo (mc Irmandade)
— Belmiro Gomes Viana
— Cândida Reis Graça
— Franklim Gaifém de Campos (mc Irmandade)
— José Miranda Trindade (mc Irmandade)
— Maria Adelaide Ribeiro F. Rebelo
— M.a Augusta Mendanha Pires Morais (mc Irmandade)
— Paulino da Silva Fernandes(mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Esmeralda Moreira Ferreira, marido e mãe
— Joaquim Fontão Pereira e genros
— Laura Barros Gomes Tomé
20h00 – capela da Senhora do Lago (Gemeses)

Novena da Senhora da Barca 
Terça-feira  31 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Helena de Lemos Neiva, marido e irmãos
— Irmãos da Confraria de Santíssimo Sacramento
— Manuel Meira Alves
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso e 

família
— Rosa de Abreu Baltazar
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – capela da Senhora do Lago (Gemeses)

Novena da Senhora da Barca 
— Manuel do Vale Esteves  (1.º Aniv.º)
— José Francisco do Vale (12)
— Domingos Gonçalves Ferreira e familia
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 Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 01 de agosto
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas 
— Paulino Martins Alves e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima) 
— S. José (mc Emília Ribeiro)

19h30 – capela da Senhora do Lago (Gemeses)
Novena da Senhora da Barca 

— Eucaristia e sermão em honra de Santo Ovídio
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Alice)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (pais)
— António Pereira de Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido, filho e nora (Maria Emilia)
— José Chaves e familia
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (13)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria Celeste Ferreira da Silva e irmãos
— Maria Conceição Ribeiro dos Santos Mariz, marido 

e familia
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (1)
— Teresa Gonçalves Pimenta e familia
Domingo           05 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso
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 do Sagrado Coração de Maria
— Alminhas da Casa Marques
— Americo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Avelino Gonçalves Pereira
— Camille Lerch
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h00 – recinto de S. Loureço (Vila Chã)

Convívio paroquial
— Paroquianos
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – recinto da capela da Senhora do Lago
— Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Lago e 

todos os Santos da Capela
12h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Paroquianos e veraneantes 
12h00 – igreja matriz de Esposende

Bênção das Grávidas
— Santa Maria dos Anjos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

Sexta-feira 03 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— Avelino Miranda Figueiredo
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— Eduarda Pires Fernandes Eiras
— Francisco Dias Ribeiro, esposa, filhos, genros e neto 
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros 
— Nelson Luis Moreira da Silva 
20h00 – capela da Senhora do Lago (Gemeses)

Novena da Senhora da Barca 
— Eucaristia e sermão em honra de São Bento
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria do Carmo Mariz Faria e genro
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Sábado 04 de agosto 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda Pires Afonso Nascimento (1.º Aniv.º)
— José Silva e Sousa
— Maria de Boaventura Pires
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Maria Alice Barbosa Brás, pais e irmã
— Maria Lúcia Lisboa Pires, pais e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e Jorge Pires Afonso 

e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Torres do Monte (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jaime Manuel Arantes Carvalho (1.º Aniv.º)
— Maria do Céu Correia Carvalho (1.º Aniv.º)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Antonio Maria Azevedo Gomes
— Antonio Martins de Matos, pais e irmã, Ana Fer-

nandes Vasco
— Laurentina Pereira Catarino (29) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Ilda Daniela Cardoso Lima (1.º Aniv.)
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