
22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 4, 1-2.6-8; 
Salmo – Sal 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a);
2.ª Leit. –  Tg 1, 17-18.21b-22.27;
Evangelho – Mc 7, 1-8.14-15.21-23.
A liturgia da Palavra deste Domingo coloca-nos 

perante um binómio difícil e preocupante: hipocrisia 
ou sinceridade, ouvir ou praticar a Palavra, a letra ou 
o espírito da lei, a tradição ou a vida verdadeira, o 
formalismo farisaico ou a religião “pura e sem man-
cha”, a lei moisaica ou a lei de Cristo, o exterior ou o 
interior, o parecer ou o ser, a máscara ou a realidade, 
a impureza legal ou a impureza moral.O que conta é o 
coração, o interior, a reta intenção com que vivemos. 
Deus olha ao fundo do coração. É um Deus próximo 
daqueles que O amam.

Na 1.ª leitura vemos que Israel orgulha-se de ter 
um Deus tão próximo e de ter leis superiores aos outros 
povos, pensando que bastava observá-las literalmente 
para adquirir a sabedoria e serem salvos. As leis e os 
preceitos de Israel são sagrados e têm valor absoluto, 
porque são obra de Deus.

Na 2.ª leitura, S. Tiago, “primo do Senhor e bispo 
de Jerusalém”, exorta todos os judeus a viver fora da 
Palestina a não se limitar a ouvir, mas a pôr em prática 
a palavra e a praticar a caridade concreta.

No Evangelho vemos que Jesus voltou a Nazaré, 
onde afronta sempre o judaísmo. Aqui opõe a pureza 
ritual à pureza de coração, as tradições dos homens 
aos mandamentos de Deus. Diz-lhes, ainda, que não 
são as coisas exteriores que contaminam os homens, 
mas o seu interior. 

Neste texto Jesus contrapõe a Lei de Cristo às 
leis dos homens, o farisaísmo à autenticidade. Jesus 
confronta-se frequentemente com a tradição judaica, 
particularmente com o farisaísmo.  Tudo isto porque 
os fariseus puseram no mesmo plano as prescrições 
de Deus e dos homens, leis primárias e preceitos se-
cundários, por vezes ridículos. É este formalismo sem 
alma que Cristo critica.

Supliquemos ao Senhor que converta o nosso co-
ração para que a nossa vida pessoal e familiar, a nossa 
vida social e profissional seja pautada pelo Evangelho, 
pela lei de Cristo. Qual será o fruto de uma existência 
assim? Experimentar a proximidade do Senhor, do 
Deus vivo e cheio de ternura na nossa existência. Não 
é isso que diz o próprio Senhor na primeira leitura de 
hoje? “Qual é a grande nação cujos deuses lhe são 
tão próximos como o Senhor nossos Deus, sempre que 
o invocamos?” Esta é a nossa verdadeira grandeza. 
Não simplesmente o desenvolvimento económico, 
social ou tecnológico, mas caminhar com o Senhor e 
experimentá-l’O ao nosso lado, sabendo que somos 
uma sociedade aberta para Deus... 
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 Esperança: expectativa vigilante 

Hoje gostaria de refletir sobre aquela dimensão da es-
perança que é a expectativa vigilante. O tema da vigilância 
é um dos fios condutores do Novo Testamento. Jesus prega 
aos seus discípulos: «Estejam cingidos os vossos rins e 
acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens 
que esperam o seu senhor, ao voltar de uma festa, para 
que, quando vier e bater à porta, logo lha abram» (Lc 
12, 35-36). Neste tempo que segue a ressurreição de Jesus, 
no qual se alternam em continuação momentos serenos 
e outros angustiados, os cristãos nunca repousam. O 
Evangelho recomenda que sejam como servos que nunca 
dormem, até que o patrão volte. 

Este mundo exige a nossa responsabilidade, e nós 
devemos assumi-la totalmente com amor. Jesus quer que 
a nossa existência seja laboriosa, que nunca abaixemos a 
guarda, para acolher com gratidão e admiração cada novo 
dia que Deus nos concede. Cada manhã é uma página 
branca que o cristão começa a escrever com obras de 
bem. Já fomos salvos pela redenção de Jesus, mas agora 
estamos à espera da manifestação plena do seu senhorio: 
quando finalmente Deus será tudo em todos (cf. 1 Cor15, 
28). Nada é mais certo, na fé dos cristãos, do que este 
“encontro”, este encontro com o Senhor, quando Ele 
voltar. E quando este dia chegar, nós cristãos queremos 
ser como aqueles servos que passaram a noite com os rins 
cingidos e as lâmpadas acesas: é preciso estar prontos 
para a salvação que chega, prontos ao encontro. Pensastes 
como será aquele encontro com Jesus quando Ele vier? 
Mas será um abraço, uma alegria enorme, uma grande 
alegria! Devemos viver na expectativa deste encontro!

O cristão não é feito para o tédio: talvez para a pa-
ciência. Sabe que até na monotonia de certos dias sempre 
iguais está escondido um mistério de graça. Há pessoas 
que com a perseverança do seu amor se tornam como 
poços que irrigam o deserto. Nada acontece em vão e 
nenhuma situação na qual um cristão se encontra imerso 
é completamente refratária ao amor. Nenhuma noite é 
tão longa a ponto de fazer esquecer a alegria da aurora. 
E quanto mais escura é a noite, tanto mais próxima está 
a aurora. 

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

(Catequese do Papa a 11/10/2017– www.vatican.va) 

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

 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

Confraria da Senhora do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário irá proceder 

à cobrança dos respetivos Anuais durante o mês de 
setembro. 

Recorde-se que os Anuais foram este ano atuali-
zados por todas as Confrarias para o valor de 1,00 €.

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.



Quarta-feira 05 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Maria do Céu da Costa Terra
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— Luis Morais da Silva
— Rogério Santos do Vale
— Paulino da Silva Fernandes
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Adelina Pereira Capela e marido
— Amândio Pereira Belinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— João Diogo Valente da Costa, avós e Brialinda Santa 

Marinha Valente 
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Branco da Costa
— Manuel de Campos Neves, Carolina Azevedo Vas-

quinho e Arménio Mariz Faria
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Amélia Portela da Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvaro Pereira Catarino
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. José
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— Avelino Lima Rodrigues Correia 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Fernandes Torres e esposa Rosália
— Manuel Luis Dias Junior, esposa e filhos
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros e irmã   
Quinta-feira  06 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Aurora de Jesus Lomba e familia
— Hilário Fernandes Carreira e esposa
— Luís Azevedo Maciel Santos Portela e esposa
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, filhos 

e genro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Ana Marques da Silva
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e fa-

mília
— António Joaquim Pires e esposa
— Aurélio da Silva Branco, pai, irmão e sogro
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado

Segunda-feira 03 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Agostinho José Alves do Vale e esposa
— António Gomes da Silva Torres e família
— Rui Manuel de Barros Zão e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— S. João e S. Bento
— Francisco Amorim  (mc Irmandade)
— José Martins Dias  (mc Irmandade)
— Luís Morais da Silva  (mc Irmandade)
— Manuel de Jesus Morais (mc Irmandade)
— Adelino Torres do Monte 
— António José Soutelo
— Carlos Cardoso Salgado, filhos, pais, irmãos, sogros 

e cunhados
— Carlos Morais da Benta
— Franquelim Campos Gaifém
— José Miranda Trindade
— Maria Augusta Mendanha Gomes Pires Morais
— Paulino da Silva Fernandes
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— Carminda Moreira da Silva, pais e sogros
— João dos Santos Pereira
— José Gomes Hipólito, esposa e filho
— Manuel Martins Ferreira
— Maria da Conceição de Oliveira Miranda
— Paulo Carreira Moreira
Terça-feira  04 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Bodas de Prata Matrimoniais de Joaquim de Sousa 

Rodrigues e Maria Helena Viana Santos
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— Albino Pereira Couto
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Gonçalves Branco
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Emília Gonçalves da Silva Neto e família
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Marrucho da Silva, esposa e filhas
— Manuel Vicente, esposa e filha
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria da Silva Sampaio e marido
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa de Abreu Baltazar
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta, pais e sogros
— Joaquim Carvalho Martins (Confraria das Almas)
— José Francisco do Vale (18)
— Manuel Carreira Martins e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria da Cruz Azevedo e seu marido
— Mário Vieira de Sousa e esposa

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Manuel)
— Deolinda Rodrigues Azevedo e marido (filha Alice)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (19)
— Maria Martins da Silva, marido e familia (genro 

Joaquim)
— Palmira Fernandes Pereira (6)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Adelina Lopes Pereira (30.º dia)
— Hilario Jesus da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Adelino Machado Faria, sogra, pais e madrasta 

Rosa Martins
— Avelino Gonçalves Pereira
— Manuel Portela e Idalina Afonso de Sa Pereira
— Rosa  Ferreira Martins, marido, filhos e Ana Fer-

nandes Vasco
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Lurdes de Agonia Pereira (1.º Aniv.º)
Domingo           09 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Liamistas (71.º Aniversário da LIAM)
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (2)
— António da Silva Carvalho
— Joaquim Alves do Paço
— Manuel Barros dos Santos e família (filha Delovina)
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 
— Santissimo Sacramento , Sagrado Coraçao de Jesus 

e Sagrado Coraçao de Maria
— Arminda Martins Afonso e marido  (filho Albino)
— Francisco Alves e esposa
— Idalina Martins Ferreira Morgado e Familia
— Joaquim de Souza Bezerra e familia
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

 

— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 
sogros

— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— 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
— Hortência Fernandes Macieira
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Manuel Gomes de Azevedo e sogros
Sexta-feira 07 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Fernandes Gaifém, esposa e familia
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Paulino Martins Alves e familia
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
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho
— Maria dos Santos Barbosa
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Luis Miguel Costa Sa Pereira  (mc pelos pais)
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Arminda Lopes Moreira
— Circulina Fernandes Faria Torres e Delfino Machado 

Ribeiro 
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Licinio Regado Eiras 
— Manuel Veloso de Carvalho
— Maria José Eiras Filipe
— Maria Luisa Formoso Almeida 
— Nelson Luis Moreira da Silva
Sábado 08 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
— Diamantino José Ferreira dos Santos (7.º Dia)
— Filomena Maria Moura Polónia Correia Gois (30.º Dia)
— Luis Morais da Silva (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc 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

Intenções do Papa para setembro
Universal: – Os jovens da África: “Para que 
os jovens do continente africano tenham 
acesso à educação e ao trabalho no próprio 
país”.


