
21.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Jos 24,1-2a.15-17.18b;
Salmo – Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23;
2.ª Leit. – Ef 5, 21-32;
Evangelho – Jo 6, 60-69.
A liturgia do 21.º Domingo do Tempo Comum fa-

la-nos de opções. Recorda-nos que a nossa existência 
pode ser gasta a perseguir valores efémeros e estéreis, 
ou a apostar nesses valores eternos que nos conduzem à 
vida definitiva, à realização plena. Cada homem e cada 
mulher têm, dia a dia, de fazer a sua escolha.

Na primeira leitura, Josué convida as tribos de 
Israel reunidas em Siquém a escolherem entre “servir 
o Senhor” e servir outros deuses. O Povo escolhe 
claramente “servir o Senhor”, pois viu, na história 
recente da libertação do Egipto e da caminhada pelo 
deserto, como só Jahwéh pode proporcionar ao seu 
Povo a vida, a liberdade, o bem estar e a paz.

Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso 
que a opção por Cristo tem consequências também ao 
nível da relação familiar. Para o seguidor de Jesus, o 
espaço da relação familiar tem de ser o lugar onde se 
manifestam os valores de Jesus, os valores do Reino. 
Com a sua partilha de amor, com a sua união, com a 
sua comunhão de vida, o casal cristão é chamado a 
ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua Igreja.

O Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois 
grupos de discípulos, com opções diversas diante da 
proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica 
do mundo, tem como prioridade os bens materiais, o 
poder, a ambição e a glória; por isso, recusa a proposta 
de Jesus. Outro grupo, aberto à acção de Deus e do 
Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho 
do amor e do dom da vida; os membros deste grupo 
sabem que só Jesus tem palavras de vida eterna. É este 
último grupo que é proposto como modelo aos crentes 
de todos os tempos.

O que aparece na primeira leitura torna-se ainda 
mais claro e dramático no evangelho. Após dizer cla-
ramente que a Sua carne é verdadeira comida e o Seu 
sangue é verdadeira bebida, muitos discípulos escanda-
lizaram-se com Jesus. E Jesus, o que faz? Muda a Sua 
palavra? Volta atrás no ensinamento para ser popular, 
para ser compreendido e aceite, para encher as igrejas? 
Não!... Popularidade, aceitação, bonzinho nunca foram 
os Seus critérios. Ainda que a Sua palavra escandalize, 
Ele nunca volta atrás. O Senhor nunca se converte a 
nós; nós é que nos devemos converter a Ele. Pode-se 
manipular os ídolos; nunca o Deus verdadeiro.

Jesus não se preocupa com a popularidade, não faz 
conta do número de seguidores, não abranda as suas 
exigências para ser aceite, mas tem em conta a fideli-
dade ao Seu amor e ao Seu chamamento.
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 Missionários de Esperança hoje 

Há um “a mais” que habita a existência cristã, e que 
não se explica apenas com a força de ânimo ou com mais 
otimismo. A fé, a nossa esperança não é simplesmente um 
otimismo; é outra coisa, é mais! É como se os crentes fos-
sem pessoas com um “pedaço de céu” a mais em cima da 
cabeça. Isto é bonito: nós somos pessoas com um pedaço 
de céu a mais em cima da cabeça, acompanhados por uma 
presença que alguns nem conseguem intuir.

Por conseguinte, é dever dos cristãos, neste mundo, 
abrir espaços de salvação, como células regeneradoras 
capazes de restituir linfa ao que parecia estar perdido para 
sempre. Quando o céu está totalmente enevoado, quem 
sabe falar do sol é uma bênção. Eis, o verdadeiro cristão é 
assim: não é lamentoso nem zangado, mas convicto, pela 
força da ressurreição, de que mal algum é infinito, noite 
alguma é sem fim, homem algum está definitivamente 
errado, ódio algum é invencível pelo amor.

Claro, por vezes os discípulos pagaram muito caro 
esta esperança que Jesus lhe doou. Pensemos nos tan-
tos cristãos que não abandonaram o seu povo, quando 
chegou o momento da perseguição. Ficaram ali, onde 
havia a incerteza até do amanhã, onde não se podia fazer 
nenhum tipo de projeto, permaneceram esperando em 
Deus. E pensemos nos nossos irmãos, nas nossas irmãs 
do Médio Oriente que dão testemunho de esperança e 
oferecem inclusive a vida por este testemunho. Estes 
são verdadeiros cristãos! Estes trazem o céu no coração, 
olham além, sempre além. Quem teve a graça de abraçar 
a ressurreição de Jesus ainda pode esperar no inesperado. 
Os mártires de todos os tempos, com a sua fidelidade a 
Cristo, contam que a injustiça não tem a última palavra na 
vida. Em Cristo ressuscitado podemos continuar a esperar. 
Os homens e as mulheres que têm um “por que” viver 
resistem mais nos tempos de desventura do que os outros. 
Mas quem tem Cristo ao seu lado nada teme realmente. 
E por isso os cristãos, os verdadeiros cristãos, nunca são 
homens fáceis e condescendentes. A sua mansidão não 
deve ser confundida com um sentido de insegurança ou 
de submissão. São Paulo encoraja Timóteo a sofrer pelo 
evangelho, e diz assim: «Porque Deus não nos deu o espí-
rito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação» 
(2 Tm 1, 7). Se caem, levantam-se sempre.

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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Seja 
Solidário

        2 de setembro (09h00 – 12h00)

Centro Paroquial de Esposende

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

LIAM de Vila Chã apresenta contas
Receita

Galaicofolia  .................................................  1.387,55 € 
Convívio Paroquial  ........................................  510,57 €
Outros donativos  ............................................  122,00 €
Total  ............................................................  2.020,12 €

Ofertas (despesa)
P.e Saturnino (Cabo Verde)  .............................  500,00 € 
Irmã Arlete  .....................................................  250,00 €
P.e Márcio  .......................................................  400,00 €
CEPAC  ...........................................................  350,00 €
Leite  ...............................................................  500,00 € 
Total  ............................................................  2.000,00 €
Em caixa  ..........................................................  20,12 €

 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.

07h00 – Partida da Igreja Matriz de cada freguesia
12h15 – Celebração da Eucaristia na Basílica da 

Santíssima Trindade
13h30 – Piquenique no Parque N.º 2
18h30 – Regresso

Inscrições para Formação de Adultos
O Centro Qualifica Litoral Cávado  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

Curso de Técnico de Produção Agropecuária
A Casa Escola Agrícola Campo Verde (CEACV) 

abriu as inscrições para o curso de Técnico/a de Pro-
dução Agropecuária, a iniciar-se já em setembro.



— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Adelino Barros Faria, irmão e pais
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 31 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Artur Moreira Oliveira
— David Fernando Ferreira Adães
— Manuel Fernandes Neto de Faria e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— António Fernandes Gonçalves, esposa e família
— Eulália Fernandes Gaifém
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Orlando Ferreira Graça e Manuel Ferreira Graça
— Rosa Morais da Silva
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— 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
— Não há Missa
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda  Alves Deveza, marido e filha 
— Cecília Ferreira Sá Condesso
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido 
— Manuel Fernandes Torres e esposa Rosália 
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos, Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão 
— Vítor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
Sábado 01 de setembro 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria de Boaventura Pires
18h00 – igreja matriz de Fão
— Esperança Araújo de Azevedo do Monte (1.º Aniv.)
— Maria Alexandrina Laranjeira Vieira Pereira (1.º Aniv.)

Segunda-feira 27 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Não há Missa
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
Terça-feira  28 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
Quarta-feira 29 de agosto

Martírio de S. João Baptista
19h00 – capela de S. João (Esposende)
— S. João Baptista
19h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Não há Missa   
Quinta-feira  30 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Alzira Sampaio Boaventura e pais
— Ana Marques da SIlva, marido e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Delfim da Costa Lopes, pais e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhados e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino dos Santos Catarino
— Esmael Francisco Barros, esposa, filha e genro
— Ezequiel de Barros Moreira Gomes e família

 8 de setembroi

Calendário das Celebrações 2018/19
Vários emigrantes nos têm vindo perguntar quando 

será esta ou aquela festa, esta ou aquela celebração 
na sua paróquia, pois precisam de, com tempo, agen-
darem as suas viagens. Satisfazendo essa necessidade, 
informamos:

Celebração da Primeira Comunhão
No que se refere à Primeira Comunhão a celebrar 

no dia 20 de junho, Dia do Corpo de Deus, sugerimos 
o mesmo horário praticado este ano, mas poderá sofrer 
ainda algum ajuste.

Para os emigrantes teremos a Celebração interparo-
quial do Dia do Emigrante na Igreja Matriz de Esposen-
de no dia 10 de Agosto, às 15h30, se houver inscrições. 

Outras festas da catequese
15-16 de setembro ..........  Dia Paroquial do Catequista
22-23 de setembro ........................ Início da Catequese
13-14 de outubro  ....... Festa do Acolhimento  (1.º ano)
05-06 de janeiro  ................. Entrega da Bíblia (4.º ano)
03-05 março  ................... Retiro de Carnaval (10.º ano)
30-31 de março  ....................  Festa do Perdão (3.º ano)
20 de abril  ................................  Festa da Vida (8.º ano) 
01-02 de junho  ................  Festa do Pai Nosso (2.º ano)
08-09 de junho  ....................  Festa da Palavra (4.º ano)
15-16 de junho  ............................  Festa da Fé (6.º ano)
22-23 de junho  ......................  Profissão de Fé (8.º ano) 
29-30 de junho  .........  Compromisso e Envio (10.º ano)

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia  ....................  Quinta – 01/11  .................. 16h00
Esposende  .............  Quinta – 01/11  .................. 10h00
Fão .........................  Quinta – 01/11  .................. 16h00
Fonte Boa  ............ Domingo – 04/11  ................. 10h00
Gandra  ...................  Quinta – 01/11  .................. 16h00
Gemeses  ................ Quinta – 01/11  ....................10h00
Rio Tinto  ...............  Quinta – 01/11  .................. 10h00
Vila Chã  ................  Quinta – 01/11 ................... 14h00

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (neta Andreia)
— Arlindo Martins Souto e filho Adelino
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (17)
— Laurinda da Silva Lage (filha Inês)
— Manuel Joaquim Alves Lopes, esposa e familia (filha 

Elvira)
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (5)
— Rosa Gonçalves Azevedo, marido e genro (filha 

Lurdes)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva
— Paulo Carreira Moreira
— Manuel Gonçalves da Silva
— Arlindo dos Reis Carvalho
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António de Matos Ferreira, pais, irmão e  família
— Alminhas da Casa Marques
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Ermelinda Gonçalves Loza de Carvalho Oli-

veira (30.º Dia)
Domingo           02 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel (1)
— Henrique José da Lomba, esposa e neto Manuel 

Henrique
— Joyce Jansen Lage (sobrinha Carmo)
— Manuel Barroselas Maciel
— Maria Irene Martins de Sousa, pais, irmãos, cunha-

do e sobrinho
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Camille  Lerch
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

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

Dia Arquidiocesano do Catequista

Cripta do Sameiro – das 09h00 às 16h00


