
19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 4-8;
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 4, 30 - 5, 2;
Evangelho – Jo 6, 41-51.
A liturgia do 19.º Domingo Comum dá-nos conta, 

uma vez mais, da preocupação de Deus em oferecer aos 
homens o “pão” da vida plena e definitiva. Por outro 
lado, convida os homens a prescindirem do orgulho e 
da auto-suficiência e a acolherem, com reconhecimento 
e gratidão, os dons de Deus.

A primeira leitura mostra como Deus se preocupa 
em oferecer ao seus filhos o alimento que dá vida. No 
“pão cozido sobre pedras quentes” e na “bilha de 
água” com que Deus retempera as forças do profeta 
Elias, manifesta-se o Deus da bondade e do amor, cheio 
de solicitude para com os seus filhos, que anima os seus 
profetas e lhes dá a força para testemunhar, mesmo nos 
momentos de dificuldade e de desânimo.

A segunda leitura mostra-nos as consequências 
da adesão a Jesus, o “pão” da vida... Quando alguém 
acolhe Jesus como o “pão” que desceu do céu, torna-
se um Homem Novo, que renuncia à vida velha do 
egoísmo e do pecado e que passa a viver no caridade, 
a exemplo de Cristo.

O Evangelho apresenta Jesus como o “pão” vivo 
que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Para que 
esse “pão” sacie definitivamente a fome de vida que 
reside no coração de cada homem ou mulher, é preci-
so “acreditar”, isto é, aderir a Jesus, acolher as suas 
propostas, aceitar o seu projeto, segui-lo no “sim” a 
Deus e no amor aos irmãos.

Jesus afirma que Ele dá o sustento verdadeiro à 
nossa vida; com Ele, a vida tem sentido, tem rumo, 
tem razão de ser; com Ele, descobrimos porque vive-
mos, descobrimos de onde vimos e para onde vamos, 
descobrimos que somos amados e somos fruto de um 
sonho de amor; com Ele, finalmente, temos a paz.

“Eu sou o pão da vida!” Quem come desse pão que 
é Jesus, isto é, quem se alimenta do seu amor, das suas 
palavras, do seu caminho, nunca viverá uma vida de 
mentira, de ilusão, de morte; antes, viverá de verdade.

Estejamos atentos para nos aproximarmos frequen-
temente desse alimento de vida eterna; com frequência 
e com dignidade. Privar-se da comunhão eucarística 
quando se poderia comungar é fazer pouco caso do 
dom do Senhor, é ser autossuficiente, é não recon-
hecer que só Jesus nos alimenta e nos sustém com a 
Sua graça. Não cuidar de comungar é um orgulho que 
nos coloca debaixo da sentença do nosso Salvador: 
“Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não 
beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós!”. 
Comunguemos sempre; mas, comunguemos estando 
preparados, conforme a Palavra de Deus nos exorta.
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 Os inimigos da Esperança

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.

Quando isto acontece, o cristão sabe que aquela con-
dição deve ser ser combatida, nunca aceite passivamente. 
Deus criou-nos para a alegria e a felicidade, não para nos 
remoermos em pensamentos melancólicos. Eis por que ra-
zão é importante preservar o próprio coração, opondo-nos 
às tentações de infelicidade, que certamente não derivam 
de Deus. E quando as nossas forças parecem frágeis e a 
batalha contra a angústia particularmente árdua, podemos 
recorrer sempre ao nome de Jesus. Podemos repetir aquela 
oração simples, da qual encontramos vestígios inclusive 
nos Evangelhos, e que se tornou o fulcro de muitas tra-
dições espirituais cristãs: “Senhor Jesus Cristo, Filho de 
Deus vivo, tende piedade de mim, pecador!”. Uma linda 
oração! “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende 
piedade de mim, pecador!”. Trata-se de uma prece de 
esperança, porque me dirijo Àquele que pode abrir de 
par em par as portas e resolver o problema e levar-me a 
fitar o horizonte, o horizonte da esperança.

Irmãos e irmãs, não lutamos sozinhos contra o de-
sespero. Se Jesus venceu o mundo, é capaz de derrotar 
em nós tudo aquilo que se opõe ao bem. Se Deus estiver 
connosco, ninguém nos roubará aquela virtude, da qual 
temos absolutamente necessidade para viver. Ninguém 
nos furtará a esperança. Vamos em frente!

 

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

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

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
Celebrada a Festa do Padroeiro, foi já anunciada e 

agora é publicada a constituição da Mesa da Confra-
ria do Santíssimo para o Ano Pastoral de 2018/2019:
Juiz – Rui Manuel da Ponte Gonçalves
Tesoureiro – Raúl Gonçalves da Venda
Secretário – José Manuel Carreira Gonçalves
Vogal – Rui Miguel da Silva Barbosa
Cruz – Vítor Manuel Oliveira Gomes
Círios – Carlos Manuel Vaz Alves e José Joaquim 

Fernandes Mota

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

arciprestado, procurando facilitar a vida aos noivos, 
e nomeadamente aos emigrantes, antecipamos já a 
marcação de Casamentos.

Festa ao Emigrante (Gandra)
No próximo domingo, dia 19, Convivio Paroquial 

em Gandra, Festa ao Emigrante com missa campal as 
11h00. Às 13h00 teremos o almoço convívio, às 14h30 
bailarico com música ao vivo, 16h00 bolo de carne.

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.

Inscrições no Centro de Formação APACI
O Centro de Formação Profissional da Associação 

de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas tem abertas 
as inscrições para os seguintes Cursos: Operador de 
Jardinagem, Operador de Armazém, Operador Agríco-
la, Empregado de Armazém e Empregado de Andares.

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

Intenções do Papa para agosto
– As famílias, um tesouro – “Para que as 
grandes escolhas económicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da hu-
manidade”.



09h30 – igreja matriz de Esposende
 Saída da Procissão Mariana para o Souto da Senho-
ra da Saúde, onde, à chegada, é celebrada a Missa da 
Festa em honra de  Nossa Senhora da Saúde e Nossa 
Senhora da Soledade
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e irmão Joaquim 
— Elvira Ribeiro Sampaio
— José Martins Afonso Júnior e família 
— Maria Faria Moreira Torres, marido e filho 
— Maria Moreira da Costa, pais, irmão e cunhado 
— Secundino Faria Hipólito, pais e irmãos 
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Ação de Graças a Nossa Senhora da Saúde
— Avelino Miranda Figueiredo
— Manuel Ramos dos Santos
— Maria Angelina Pereira Lage e filho João Pedro 

Lopes Pereira
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
16h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)
 Procissão com imagens de Nossa Senhora e dos 
Padroeiros de diversas paróquias do Arciprestado. No 
Largo Rodrigues Sampaio terá lugar o Sermão e a 
Bênção ao Rio e ao Mar.
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
Quinta-feira  16 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Abílio Rodrigues e esposa
— Alexandrina Gomes dos Santos
— António Ribeiro da Silva Couto
— João de Carvalho
— José Alves de Sá
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino Gonçalves Penteado
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogro
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Fernado Bento Queirós, sogra e cunhado
— Jeorgina da Ascenção e marido
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Marrucho da Silva e esposa
— Maria Antónia Pires e genro
— Maria Barbosa
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar

Segunda-feira 13 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
— Almas do Purgatório
— Fernando Óscar Maurício Macedo Costa
— Inácio Miranda Ferreira e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
21h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Novena da Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
21h30 – igreja matriz de Fão
— Procissão de Velas
Terça-feira  14 de agosto
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Delfim Faria e Silva e Maria Gonçalves Barros
— Maria Elisa Ferreira Duarte, seus pais e José Melo
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Rosário Moreira Gomes e Júlio da Silva
18h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santo António
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Armindo da SIlva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Lopes dos Santos, esposa e filho António
— José Domingos Martins Vilas Boas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Ramiro Viana
19h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
Quarta-feira 15 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel
— Delfina Ferreira do Vale, cunhada, irmãos e pais
— Félix Sá Rosas
— José Gonçalves Neiva, esposa e Joaquim José Alves
— Júlia Alves Maciel, marido e filhos (José Maciel)
— Manuel Lope, esposa, pais e sogros (filha Maria do 

Carmo)
— Maria Gonçalves Azevedo e pais (afilhada Lurdes)

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Fernandes de Carvalho e esposa
— António Pereira de Azevedo e familia (M. Carmo)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (3)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Dias Faria
— Álvaro Zapata
— Avelino Miranda Figueiredo
— Domingos Dias de Sá e esposa Rosa Alves da Costa 

e filho José (mc filha Rosa)
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Mário Ferreira Morgado e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Domingo           19 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Gonçalves Penteado  (1.º Aniv.)
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (15)
— Maria Celeste Gonçalves da Silva, marido e familia 

(filha Ester)
09h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Missa da Festa de Nossa Senhora da Guia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende

25.º Aniversário da Cidade de Esposende
Missa com o Bispo Auxiliar de Braga D. Nuno Almeida
— Por todos os munícipes
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra 

Festa do Emigrante – Convívio Paroquial
— António Martins de Matos, pais e irmã, e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
— Laurentina Pereira Catarino
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
16h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Procissão e Sermão de Nossa Senhora da Guia 
com a Bênção do Mar

18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
21h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
 Novena de Nossa Senhora da Guia e Procissão de 
Velas com a Saudação à Virgem junto à Capela de Nossa 
Senhora da Guia
Sexta-feira 17 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— João Pedro Menina Eiras
— Maria Adriana Queirós Portela
19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândido Vilas Boas Soares
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Idalina Martins Afonso e marido José Martins Dias 

e sogro
— Maria Arminda Beijão Matos e Maria Deolinda 

Costa Lopes
— Orlando Ferreira Graça
— António Deveza Sá Pereira
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças a Nossa Senhora de Fátima e aos 

Pastorinhos
— Abílio Fernandes Catarino
— Alice Gomes Vasquinho
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Manuel Azevedo Martins e pais
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Santil Carreira
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa da Costa Linhares e M.ª da Graça Gomes 

Valente
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
— Adelina Eiras Martins, Matias Eiras da Silva e irmão 

António 
— Eduarda Pires Fernandes Eiras 
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha 
— João Dias Lopes e família 
— Zacarias Martins Afonso e família  
Sábado 18 de agosto 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas

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


