
18.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 16, 2-4. 12-15;
Salmo – Sal 77, 3 e 4bc. 23-24, 25 e 54;
2.ª Leit. – Ef 4, 17. 20-24;
Evangelho – Jo 6, 24-35.
A liturgia do 18.º Domingo do Tempo Comum re-

pete, no essencial, a mensagem das leituras do passado 
domingo. Assegura-nos que Deus está empenhado em 
oferecer ao seu Povo o alimento que dá a vida eterna 
e definitiva.

A primeira leitura dá-nos conta da preocupação 
de Deus em oferecer ao seu Povo, com solicitude e 
amor, o alimento que dá vida. A acção de Deus não vai, 
apenas, no sentido de satisfazer a fome física do seu 
Povo; mas pretende também (e principalmente) ajudar 
o Povo a crescer, a amadurecer, a superar mentalidades 
estreitas e egoístas, a sair do seu fechamento e a tomar 
consciência de outros valores.

A segunda leitura diz-nos que a adesão a Jesus 
implica o deixar de ser homem velho e o passar a ser 
homem novo. Aquele que aceita Jesus como o “pão” 
que dá vida e adere a Ele, passa a ser uma outra pessoa. 
O encontro com Cristo deve significar, para qualquer 
homem, uma mudança radical, um jeito completamente 
diferente de se situar face a Deus, face aos irmãos, face 
a si próprio e face ao mundo.

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “pão” 
da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. No 
Domingo passado, deixamos o Senhor Jesus a orar a 
sós no monte, após ter multiplicado os pães e despe-
dido a multidão. Está no capítulo VI de São João: do 
monte, Jesus atravessa o mar da Galileia, caminhando 
sobre as águas. Ao chegar do outro lado, lá esta o povo 
à sua espera... Sigamos, as palavras do Senhor nesta 
passagem, pois elas falam-nos de vida!

Primeiro, Cristo censura duramente o povo: procu-
ram-no – como tantos hoje em dia – não porque viram 
o sinal que Ele realizou! Mas, que sinal? Fez o povo 
sentar-se na relva, como o Pastor do Salmo 22 faz a 
ovelha descansar em verdes pastagens; prepara uma 
mesa para o fiel, multiplicando-lhe os pães, como Moi-
sés no deserto... Perante tudo isto, o povo ainda pensou 
em Jesus como sendo o Profeta que Moisés prometera 
(cf. Dt), mas, infelizmente, não passou disso. Daí a 
repreensão do Senhor: procuravam-n’O simplesmente 
porque comeram pão – como tantos hoje O procuram 
para ganhar benefícios! A prova de que o povo não 
compreendeu o sinal, é que ainda pergunta no Evan-
gelho de hoje: “Que sinal realizas? Que obra fazes?” 

Aos que O seguem, Jesus pede que aceitem o “pão” 
– isto é, que escutem as palavras que Ele diz, que as 
acolham no seu coração, que aceitem os seus valores, 
que adiram à sua proposta.

 Boas Férias!... com o Pão de Jesus!
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 Os inimigos da Esperança

A esperança é o impulso a “compartilhar a viagem”, 
porque a viagem se faz em dois: aqueles que vêm à nos-
sa terra, e nós que vamos rumo ao seu coração, para os 
entender, para compreender a sua cultura, a sua língua. É 
uma viagem em dois, mas sem esperança aquela viagem 
não se pode realizar. A esperança é o ímpeto a compar-
tilhar a viagem da vida, como nos recorda a Campanha 
da Cáritas que hoje inauguramos. Irmãos, não tenhamos 
receio de compartilhar a viagem! Não tenhamos medo! 
Não temamos compartilhar a esperança!

A esperança não é uma virtude para pessoas de barriga 
cheia. Eis por que motivo, desde sempre, os pobres são 
os primeiros portadores de esperança. E neste sentido 
podemos dizer que os pobres, até os mendigos, são os 
protagonistas da História. Para entrar no mundo, Deus 
teve necessidade deles: de José e de Maria, dos pastores 
de Belém. Na noite do primeiro Natal havia um mundo 
que dormia, acomodado em tantas certezas adquiridas. 
Mas em segredo os humildes preparavam a revolução 
da bondade. Eram totalmente pobres, alguns flutuavam 
pouco acima do limiar da sobrevivência, mas eram ricos 
do bem mais precioso que existe no mundo, ou seja, a 
vontade de mudança.

Por vezes, ter tudo na vida é uma desventura. Pensai 
num jovem ao qual não foi ensinada a virtude da espera e 
da paciência, que não teve de suar por nada, que queimou 
etapas e com vinte anos “já sabe como vai o mundo”; foi 
destinado à pior condenação: não desejar mais nada. Eis 
a pior condenação, fechar a porta aos desejos, aos sonhos. 
Parece um jovem, mas no seu coração o outono já chegou. 
São os jovens de outono.

Ter uma alma vazia é o pior obstáculo para a esperan-
ça. Trata-se de um risco do qual ninguém se pode dizer 
excluído; porque podemos ser tentados contra a esperança 
até quando se percorre o caminho da vida cristã. (...) Esta 
tentação surpreende-nos, quando menos esperamos: os 
dias tornam-se monótonos e tediosos, quase nenhum valor 
parece digno de esforço. Esta atitude chama-se preguiça, 
que corrói a vida a partir de dentro, até a deixar como um 
invólucro vazio.

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

Agendamento de Casamentos
Tendo em conta que não houve alterações no nosso 

arciprestado a nível de Párocos, procurando facilitar 
a vida aos noivos e, nomeadamente aos emigrantes, 
damos início à marcação de Casamentos para o pró-
ximo Ano Pastoral a partir da próximo terça-feira (dia 
de atendimento no Cartório Paroquial de Esposende).

Gandra e Gemeses
Como já é habitual, durante o mês de agosto as 

paróquias de Gandra (S. Martinho) e Gemeses (S. 
Miguel) só têm Eucaristia ao sábado e ao domingo.

Dia Arquidiocesano do Catequista
Como é habitual, celebra-se no dia 9 de Setembro, 

no Sameiro, o Dia Arquidiocesano do Catequista. É 
importante que cada catequista já tenha colocado na 
sua agenda de forma a conseguir participar.

Inscrições para Formação de Adultos
O Centro Qualifica Litoral Cávado  – uma estrutura 

de qualificação de adultos promovida pela Escola Se-
cundária Henrique Medina, pela Associação Comercial 
e Industrial do Concelho de Esposende e pela Escola 
Profissional de Esposende – informa que decorre até 
ao próximo dia 12 de setembro, o prazo de inscrição 
para frequência de curso de Educação e Formação de 
Adultos, de nível Básico e/ou Secundário, do aos 9.º 
e 12.º anos de escolaridade, respetivamente

As inscrições podem ser feitas:
–  nos serviços administrativos e Centro Qualifica 

Litoral Cávado na Escola Secundária Henrique Me-
dina, com um funcionamento contínuo, de segunda a 
sexta, das 09h00, às 18h00;

– na Associação Comercial e Industrial do Conce-
lho de Esposende;

– na Escola Profissional de Esposende;
– nas Juntas de Freguesia.

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



19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândido de Almeida Lagoela
— Idalina Martins Afonso, marido e sogro
— Paulino da Silva Fernandes
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de Graças ao Coração de Maria
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Adelino Veiga Escrivães
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— Deolinda Santos Barbosa e Manuel Gonçalves Pequeno
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
 Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Luis Miguel Costa Sa Pereira  (mc pais) 
21h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Início da Novena da Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Arlindo Reis Carvalho 
— José Alvim Maia, pais e irmãos 
— José Luis Gomes Pedrosa e família
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos, Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Luisa Loureiro Formoso Almeida
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel   
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade 
Quinta-feira  09 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Gonçalves Penteado e filho
— Alfredo Maruqes da Silva e filho
— Amélia Maria Gonçalves Pires
— Aurélio Ferreira Pires
— Balbina Alves Ferreira e marido
— Familiares de António Torre Neiva
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Barbosa Baltazar, esposa, filhos e genro
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria do Nascimento e irmã
— Nuno Fernado Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfim Silva, esposa Francelina e filho António

Segunda-feira 06 de agosto
Festa litúrgica da Transfiguração do Senhor 

19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
Dia do Padroeiro – Missa e Procissão do Santíssimo
— Divino Salvador
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
21h00 – capela de S. Lourenço (Vila Chã)

Início da Novena de S. Lourenço
com a Procissão de Velas até à igreja

Terça-feira  07 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— São Pedro
— Acção de Graças (Convívio de quem nasceu em 1958)
— Américo Bento Queirós
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Balbina Alves Ferreira e marido
— Fernando Bento Queirós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Marques da Silva
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filha
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Barbosa e marido
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Ação de Graças pelos 100 anos de 
  Maria Dias Ferreira
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Moreira Barros
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Anselmo Novo
— Manuel Lopes Silva Miranda e esposa
Quarta-feira 08 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— S. José
— José Silva e Sousa
— Maria de Boaventura Pires
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Rosa de Abreu Baltazar

— Albino Ferreira da Silva e esposa
— Albino Paço dos Santos (Ass. do Sag. Cor. de Jesus)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo e familia (afilhada)
— Firmino Silva Azevedo, esposa e família
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (14)
— Laurinda da Silva Lage e familia (filha Paula)
— Palmira Fernandes Pereira (2)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Regado Fernandes Eiras (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Eugenia Martins Pereira e marido , Maria de Jesus 

Carreira Martins e marido 
— Joaquim de Souza Bezerra e Familia
— Laurentina Pereira Catarino (30)
— Maria de Deus Aguiar
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
Domingo           12 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Início da Procissão de S. Lourenço
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Adelino da Lage Maciel
— Albino Maciel Soares
— Félix Sá Rosas
— Manuel Faria Maciel
— Virginia Alves dos Santos e familia (Teresa)
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 
— Avelino Miranda  Figueiredo (30.º Dia)
— Álvaro Catarino Santa Marinha e Familia
— Álvaro Maciel Santos Portela e esposa Rosa Mar-

tins Afonso
— Francisco Alves e esposa
11h00 – recinto de S. Loureço (Vila Chã)
— S. Lourenço
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
14h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)

Festa de N.ª S.ª do Amparo – Missa e Procissão
— Nossa Senhora do Amparo
16h00 – Capela de S. Loureço (Vila Chã)

Procissão de S. Lourenço
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
21h30 – igreja matriz de Fão
— Procissão de Velas

21h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
Novena da Senhora da Guia 

— Nossa Senhora da Guia
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
Sexta-feira 10 de agosto

Festa litúrgica de S. Lourenço, diácono e mártir 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— José Silva e Sousa
— Manuel da Costa Neiva e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
19h00 – igreja matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento e Todos os Santos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Correia da Costa e marido.
— Patrocínia Gonçalves Patrão, marido e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Carolina Alves Pontes e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira e marido
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Azevedo Linhares e M.ª Gonçalves Escrivães
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc pais)
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
21h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Novena da Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— Arminda Lopes Moreira
— Eduarda Pires Fernandes Eiras
— Manuel Gomes Fernandes e família
— Maria Celeste Gonçalves Queiroga, marido e filho 
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Rosália Vilas Boas, marido e filhos
Sábado 11 de agosto 
15h30 – igreja matriz de Esposende

Festa dos Emigrantes 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Acção de graças por José Pedro Meira Pereira da 

Silva  (1.º Aniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Torres do Monte (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Lopes
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Jorge)

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


