
20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Prov 9, 1-6;
Salmo – Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Ef 5, 15-20;
Evangelho – Jo 6, 51-58.
A liturgia do 20.º Domingo Comum repete o tema 

dos últimos Domingos: Deus quer oferecer aos ho-
mens, em todos os momentos da sua caminhada pela 
terra, o “pão” da vida plena e definitiva. Naturalmente, 
os homens têm de fazer a sua escolha e de acolher 
esse dom.

No Evangelho, Jesus reafirma que o objetivo final 
da sua missão, é dar aos homens o “pão da vida”. 
Para receber essa vida, os discípulos são convidados 
a “comer a carne” e a “beber o sangue” de Jesus – 
isto é, a aderir à sua pessoa, a assimilar o seu projeto, 
a interiorizar a sua proposta. A Eucaristia cristã (o 
“comer a carne” e beber o sangue” de Jesus) é um 
momento privilegiado de encontro com essa vida que 
Jesus veio oferecer.

Um pouco indigesto o discurso do Pão da Vida, para 
quem queria pouco mais do que encher a barriga. Mas 
Jesus não se contenta com tão pouco. Ele vai subindo 
o tom da conversação e despertando o apetite e o sabor 
por um outro Pão: o Pão da Vida. E começa a falar-lhes 
de um Pão que é afinal a sua Carne, que Ele dará pela 
Vida do Mundo. E oferece-lhes o Seu Sangue, como 
bebida verdadeira. Carne e Sangue, sem os quais – diz 
Ele – “não tereis a vida em vós”. São palavras que 
se tornarão imagem viva e realidade misteriosa, na 
Última Ceia. Então, pelos sinais do Pão e do Vinho, 
Jesus antecipará o dom do seu Corpo entregue e do 
seu Sangue derramado por nós. A Eucaristia aparece, 
à nascença, como anúncio vital da morte do Senhor. E 
está associada intimamente à Promessa da Ressurreição 
e da Vida eterna.

Viver, ressuscitar, viver eternamente… são ex-
pressões repetidas um cem número de vezes e sempre 
ligadas ao facto de “comer a sua Carne e beber o seu 
Sangue”. Poderíamos dizer, sem medo, nem abuso: a 
vida eterna é o primeiro e o mais preciso e duradouro 
fruto da Eucaristia.

A segunda leitura lembra aos cristãos a sua opção 
por Cristo e convida-nos a não adormercermos, a re-
pensarmos continuamente as nossas opções e os nossos 
compromissos, a não nos deixarmos escorregar pelo 
caminho da facilidade e do comodismo, a vivermos 
com empenho e entusiasmo o seguimento de Cristo. 

A primeira leitura oferece-nos uma parábola sobre 
um banquete preparado pela “senhora sabedoria” para 
os “simples” e para os que querem vencer a insensatez.
Convida-nos à abertura aos dons de Deus e à disponi-
bilidade para acolher a vida de Deus (o “pão de Deus 
que desce do céu”).
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 Missionários de Esperança hoje 

Desejo falar nesta catequese sobre o tema “Missioná-
rios de esperança hoje”. (...) O cristão não é um profeta 
de desventura. Nós não somos profetas de desventura. A 
essência do seu anúncio é o oposto, o contrário da des-
ventura: é Jesus, morto por amor e que Deus ressuscitou 
na manhã de Páscoa. É este o núcleo da fé cristã. Se os 
Evangelhos se tivessem interrompido com a sepultura de 
Jesus, a história deste profeta iria juntar-se às tantas bio-
grafias de personagens heróicos que deram a vida por um 
ideal. Neste caso o Evangelho seria um livro edificante, 
até consolador, e não um anúncio de esperança.

Mas os Evangelhos não se encerram com a sexta-feira 
santa, vão além; e é precisamente este ulterior fragmento 
que transforma as nossas vidas. Os discípulos de Jesus 
estavam entristecidos naquele sábado depois da sua cru-
cificação; aquela pedra colocada na entrada do sepulcro 
tinha fechado também os três anos entusiasmantes vividos 
por eles com o Mestre de Nazaré. Parecia que tudo tinha 
acabado, e alguns, desiludidos e amedrontados, já estavam 
a abandonar Jerusalém.

Mas Jesus ressuscita! Este facto inesperado inverte e 
subverte a mente e o coração dos discípulos. Porque Jesus 
não ressuscita só para si, como se o seu renascimento 
fosse uma prerrogativa da qual ser ciumentos: eleva-se 
ao Pai porque deseja que a sua ressurreição seja comuni-
cada a cada ser humano, e que arrebate para o alto todas 
as criaturas. E no dia de Pentecostes os discípulos são 
transformados pelo sopro do Espírito Santo. Não recebe-
rão apenas uma boa notícia para levar a todos, mas eles 
mesmos se sentirão diferentes em relação a antes, como 
renascidos para uma vida nova. A ressurreição de Jesus 
transforma-nos com a força do Espírito Santo. Jesus está 
vivo, está vivo entre nós, está vivo e tem aquela força 
transformadora.

Como é bom pensar que somos anunciadores da res-
surreição de Jesus não só com palavras, mas com os factos 
e com o testemunho da vida! Jesus não quer discípulos 
capazes unicamente de repetir fórmulas aprendidas de cor. 
Deseja testemunhas: pessoas que propaguem esperança 
com o seu modo de acolher, de sorrir, de amar. Princi-
palmente de amar: porque a força da ressurreição torna 
os cristãos capazes de amar mesmo quando parece que o 
amor perdeu as suas razões. 

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

Quem tiver promessas ou disponibilidade para in-
tegrar a Procissão de figurado, devem contactar a Co-
missão de Festas através da D. Salete ou o Sr. António 
Soares, através do telefone 968026334.

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.

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.

(Catequese do Papa a 04/10/2017– www.vatican.va) 

Primeira Comunhão de Emigrantes 2019
No próximo ano, integrada nas Festas da Cidade, 

teremos o Dia do Emigrante no dia 10 de Agosto, com 
a Primeira Comunhão para os filhos dos emigrantes 
que façam a preparação no estrangeiro.



Quarta-feira 22 de agosto
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa
— João Baptista Guerra
19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida Reis Graça
— Santa Luzia
— Maria Elisa Graça do Vale Oliveira
— Bernardino Saraiva Bernardes, pais e família
— Maria Antonieta Fonseca da Silva Ferreira
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim Nogueira de Miranda e esposa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Gonçalves Viana da Silva, esposa e filho 

António
— Manuel João Casimiro
— Manuel Novo Alves Pereira, mãe e avós
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Conceição Ovelheiro
— Maria da Eira Lopes e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
20h00 – igreja matriz de Apúlia
—  S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adolfo Moreira Silva, pais,sogros, irmãs e cunhados 
— Aurélio Alves Martins Cepa 
— Joaquim Batista Monteiro e filha
— Maria Alice Lopes do Monte e família 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz 
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó 
— Rosa Gonçalves da Costa 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins   
Quinta-feira  23 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Acção de Graças a Santa Maria dos Anjos
— António Lopes da Silva Miranda
— Maria La Salete da Graça e Costa Sanches
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Balatazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Eugénio Ribeiro e esposa

Segunda-feira 20 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Alves da Cruz
— Celina André Eiras
— José Guerra Laranjeira e família
— Manuel Francisco Martins Rei e esposa
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Torres do Monte
— António Barros Peixoto, esposa e filhos e Albino 

Campos
— António José Soutelo
— Franquelim Campos Gaifém
— José Martins Dias
— José Miranda Trindade
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais
— Paulino da Silva Fernandes
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Rosa e irmãs
— João dos Santos Pereira
— João dos Santos Moinho, esposa, filhos e genro
— Joaquim Fontão Pereira Lopes Miranda e família
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Calistra Ferreira, marido, pais e sogros
— Maria do Céu Pinto Dias
— Narciso Figueiredo Carvalho e sogra Maria
Terça-feira  21 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Cândida Ferreira Rodrigues d’Areia
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Carlos Manuel Cruz da Silva e família
— David da SIlva Sampaio
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Couto Júnior
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Rosa da Silva e Ana Rosa da Silva e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— António Francisco Barros e família
— José Gomes Ferreira da Silva, sogros e cunhado
— Manuel da Silva Félix
— Manuel José dos Santos Ferreira, sogros e Maria 

Ribeiro Alves
— Maria da Cruz Vasco, pais e irmão
— Maria da Silva Duarte e família
— Mário Vieira de Sousa e esposa

18h00 – igreja matriz de Fão
— Rogério Santos do Vale (7.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino José de Faria, sogros e cunhada (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Manuel)
— Alfredo Pedreira de Faria
— Baltazar Branco de Matos
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (16)
— Palmira Fernandes Pereira (4)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Fernandes do Padre (7.º Dia)
— José Lima de Sá (30.º Dia)
— Jorge da Pena Ferreira (30.º Dia)
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva (1.º Aniv.)
— Paulo Correia Moreira (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Ferreira e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Cândida Ferreira Rodrigues d’Areia (30.º Dia)
Domingo           26 de agosto
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albertina Pinto Ribeiro (30.º Dia)
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristia-

no Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
— Maria Lucinda da Costa Machado Maciel (José 

Maciel)
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 
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso , esposa .filhos e família
11h30 – recinto da Senhora da Bonança (Fão)
— Paroquianos
12h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Paroquianos e veraneantes
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
16h00 – capela de Nossa Senhora da Bonança (Fão)
Procissão e Sermão de Nossa Senhora da Bonança 

com a Bênção do Mar
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Laurida de Jesus Monteiro e família
— Lucinda da Silva Barbosa, marido, pais e sogros
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá Alves e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— António Joaquim da Silva e esposa
— António Santos Cruz, Serafim Gomes Pereira e 

esposa
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva e mãe
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
Sexta-feira 24 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Ferreira Areia e Maria Ermelinda Losa 

Faria
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós, Virgínia e 

Maria Rosa
— António Domingues da Venda e esposa
— Arcelina Freitas Faria Ferreira e filho, Márcio Filipe
— Idalina Martins Afonso, marido e sogro
— Manuel Rodrigues Mota
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças a Santa Luzia
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Alice Gomes Vasquinho
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Mariz da Cruz
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves de Campos e esposa
— Manuel Gonçalves Vasco  e esposa
— Manuel Santil Carreira
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Não há Missa
Sábado 25 de agosto 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— 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


