
23.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 35, 4-7a;
Salmo – Sl 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 2, 1-5;
Evangelho – Mc 7, 31-37.

A liturgia do 23.º Domingo do Tempo Comum 
fala-nos de um Deus comprometido com a vida e a 
felicidade do homem, continuamente apostado em 
renovar, em transformar, em recriar o homem, de modo 
a fazê-lo atingir a vida plena do Homem Novo.

Na primeira leitura, um profeta da época do exílio 
na Babilónia garante aos exilados, afogados na dor e no 
desespero, que Jahwéh está prestes a vir ao encontro do 
seu Povo para o libertar e para o conduzir à sua terra. 
Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, 
dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que saltarão 
como veados e dos mudos a cantar com alegria, o pro-
feta representa essa vida nova, excessiva, abundante, 
transformadora, que Deus vai oferecer a Judá.

A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram 
a proposta de Jesus e se comprometeram a segui-l’O no 
caminho do amor, da partilha, da doação. Convida-os 
a não discriminar ou marginalizar qualquer irmão e a 
acolher com especial bondade os pequenos e os pobres.

No Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato que 
o Pai lhe confiou, abre os ouvidos e solta a língua de 
um surdo-mudo… No gesto de Jesus, revela-se esse 
Deus que não se conforma quando o homem se fecha 
no egoísmo e na auto-suficiência, rejeitando o amor, 
a partilha, a comunhão. O encontro com Cristo leva o 
homem a sair do seu isolamento e a estabelecer laços 
familiares com Deus e com todos os irmãos.

A nossa civilização ocidental tem-se fechado 
particularmente à Palavra do Senhor: construímos a 
sociedade e construímos a nossa vida privada, os nos-
sos valores morais, as nossas escolhas, do nosso modo, 
sem realmente ouvirmos a proposta e o caminho que 
o Senhor nos indica. Reunimos e escutamos os espe-
cialistas: economistas, antropólogos, sociólogos, sexó-
logos, psicólogos... mas, para nós, o Senhor não tem 
mais nada a dizer!... Somos uma geração de surdos!

Ora, se somos surdos, também não podemos falar 
com clareza: as nossas ideias são fechadas, os nossos 
debates, as nossas palavras, não chegam ao essencial da 
vida, do sentido da existência, não podemos proclamar 
de verdade a alegria da salvação, da plenitude de quem 
sabe de onde vem e para onde vai. A comunicação tor-
na-se oca, alienada e alienante. Basta observar o que 
os meios de comunicação veiculam! Por isso, Jesus 
cura primeiro a surdez e, depois, a gaguez do homem. 
Quando ele puder ouvir o Senhor, tornando-se discí-
pulo pela fé, também poderá falar, proclamar a ação 
de Deus em Jesus: do Deus que salva e nos mostra o 
sentido da vida, abrindo-nos à esperança eterna!
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 Esperança: expectativa vigilante 

Se permanecermos unidos com Jesus, o frio dos 
momentos difíceis não nos paralisará; e se até o mundo 
inteiro pregar contra a esperança, se disser que o futuro 
trará só nuvens obscuras, o cristão sabe que naquele 
mesmo futuro sucederá o retorno de Cristo. Ninguém 
sabe quando acontecerá isto, mas o pensamento que no 
final da nossa história há Jesus Misericordioso é suficiente 
para manter a confiança e não maldizer a vida. Tudo será 
salvo. Tudo. Sofreremos, haverá momentos que suscitam 
raiva e indignação, mas a suave e poderosa memória de 
Cristo afastará a tentação de pensar que esta vida é errada.

Depois de ter conhecido Jesus, nós só podemos pers-
crutar a história com confiança e esperança. Jesus é como 
uma casa, e nós estamos dentro dela, e das janelas desta 
casa olhamos para o mundo. Portanto não nos fechemos 
em nós mesmos, não tenhamos saudades de um passado 
que se presume dourado, mas olhemos sempre para a 
frente, para um futuro que não é só obra das nossas mãos, 
mas que antes de tudo é uma preocupação constante da 
providência de Deus. Tudo o que é opaco um dia tornar-
se-á luz.

E pensemos que Deus não se desmente a si mesmo. 
Nunca. Deus nunca desilude. A sua vontade em relação 
a nós não é enevoada, mas um projeto de salvação bem 
delineado: «Deus deseja que todos os homens se salvem 
e cheguem ao conhecimento da verdade» (1 Tm 2, 4). Por 
conseguinte não nos abandonemos ao fluir dos eventos 
com pessimismo, como se a história fosse um comboio 
do qual se perdeu o controle. A resignação não é uma 
virtude cristã. Assim como não é dos cristãos encolher 
os ombros ou abaixar a cabeça diante de um destino que 
nos parece inevitável.

Quem anuncia esperança ao mundo nunca é uma 
pessoa remissiva. Jesus recomenda que o esperemos sem 
estar de braços cruzados: «Bem-aventurados os servos a 
quem o senhor achar vigiando, quando vier!» (Lc 12, 37). 
Não há construtor de paz que no fim de contas não tenha 
comprometido a sua paz pessoal, assumindo os problemas 
dos outros. A pessoa remissiva, não é um construtor de 
paz mas um preguiçoso, alguém que deseja a comodidade. 
Enquanto o cristão é construtor de paz quando arrisca, 
quando tem coragem de arriscar para levar o bem, o bem 
que Jesus nos doou, doou-nos como um tesouro.

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) 

Dia Paroquial do Catequista
Oito dias depois da celebração do Dia Arquidioce-

sano do Catequista temos vindo a celebrar nas paró-
quias o Dia Paroquial do Catequista, o que este ano 
acontece no dia 15, sábado, nas paróquias de Rio Tinto, 
Fão, Fonte Boa e Esposende, e no dia 16, domingo, 
em Vila Chã e Apúlia. 

Este Dia Paroquial do Catequista celebra-se na 
Eucaristia paroquial, onde os catequistas de cada pa-
róquia são apresentados à comunidade. Continuamos 
a recordar que a catequese é integrante na comunidade 
com catequistas, catequizandos, pais e comunidade 
cristã. Fica o convite para que todos se juntem aos 
catequistas neste momento. 

Esta Eucaristia assinala o início dos trabalhos de 
preparação para o ano de catequese nas paróquias no 
grupo de catequistas, embora estes trabalhos já estejam 
a ser feitos desde o final do Ano Catequético (início de 
julho). Relativamente aos horários e à data do início 
da catequese em cada paróquia, serão publicados no 
próximo boletim paroquial.

Festas da catequese
8 de setembro  ........ Dia Arquidiocesano do Catequista
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)
20 de junho ......................  Festa da Eucaristia (3.º ano)
22-23 de junho  ......................  Profissão de Fé (8.º ano) 
29-30 de junho  .........  Compromisso e Envio (10.º ano)
10 de agosto  ...............  Festa da Eucaristia (emigrantes)

 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 está a 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 €.

Vacina de Canídeos a 29 de setembro
Paredes (junto à escola)  ................................. 08h30
Criaz (atrás do Restaurante Martins) .............. 10h00
Apúlia (Junto à Casa do Povo) ........................ 11h00
Fão (Largo da Igreja) ...................................... 18h00 



Quarta-feira 12 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Almas
19h00 – igreja matriz de Fão
— S. João e S. Bento
— Almas
— Emídio Ferreira Morais
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alcinda Fernandes Manquinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Idalina Martins Pereira
— José Gregório da Silva
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Marcos
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Dias Capela, marido e irmão Ana
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Felix
— Maria Maurício Pereira e filho
— Virgínia da Silva
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de Graças a Nossa Senhora de Fátima e 

Teresa Martins Alves Felgueiras
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alexandrina Real Gonçalves Moreira e marido
— António Cruz e familia
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Hilário Gomes Amorim e Avelino Lima Dias Correia
— Licinio Regado Eiras 
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Real Gonçalves Moreira
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel   
21h00 – Lar da Misericórdia de Fão

Procissão de Velas 
Quinta-feira  13 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
— Manuel Miranda Figueiredo e filha Maria de Fátima
— Maria Otília dos Reis Pilar e António Manuel Go-

dinho Meira
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Alfredo Marques Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e fa-

mília
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael Couto Costa

Segunda-feira 10 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Laurinda Nunes da Silva
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Lopes Cardoso, marido, filhos e netos
— Adelino Torres do Monte
— Albina Barros Peixoto, filho e marido e Albino 

Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— António Gomes Viana e Domingos da Assunção e 

família
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Gomes Amorim (mc Irmandade)
— José Martins Dias (mc Irmandade)
— Luís Morais da Silva
— Manuel Pires do Monte, esposa e filho Cândido
— Maria Augusta Morais e marido (mc amiga)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santo António (mc Maria Oliveira Alves Salgueiro)
— Adelina Faria Briote
— António Gonçalves Domingues e família
— Carminda Moreira da Silva, pais e sogros
— João dos Santos Pereira
— Joaquim Fontão Pereira, pais e sogros
— José Gomes Hipólito, esposa e filho
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Martins Ferreira
— Maria da Conceição de Oliveira Miranda
— Maria Gomes da Silva
— Paulo Carreira Moreira
— Serafim Alves da Quinta
Terça-feira  11 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Adriana Queirós Portela
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Pereira Couto
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carolina Matias da Rocha, filhas e genro
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria Antónia de Lemos e marido
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Carolina Gomes da Silva
— José Francisco do Vale (20)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim da Silva Duarte, esposa e filha
— Laura de Sousa Ribeiro e Abílio Gonçalves Duarte
— Mário Vieira de Sousa e esposa

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Pelos Catequistas falecidos
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Jorge)
— Joaquim Carvalho Martins
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (21)
— José Gonçalves Neiva, esposa, familia e Joaquim 

José Alves
— Laurinda Silva Lage e tio Paulino (marido Joaquim)
— Maria Celeste de Jesus Maciel, marido, filhos e 

familia
— Palmira Fernandes Pereira (7)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Fernandes do Padre (30.º dia)
— Arlindo dos Reis Carvalho (1.º Aniv.)
— Manuel Gonçalves da Silva (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina  dos Santos Pereira e mãe
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Pelos Catequistas falecidos
— P. João Porto Soares
Domingo           16 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Pelos Catequistas falecidos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (3)
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (filha Maria)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Pelos Catequistas falecidos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Manuel Alves de Matos, esposa, filhos e família
— Maria Rodrigues Martins, marido e família
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Pelos pecados cometidos por cardeais, bispos, 

sacerdotes e diáconos e leigos contra os manda-
mentos de Nosso Senhor, e pela cura das vítimas 
do pecado

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

 

— Aurélio Ferreira Pires
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Silva Penteado e pai
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Arminda Vasco Belinho, marido e filho António
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas 
Sexta-feira 14 de setembro
12h15 – Basílica da Santíssima Trindade – Fátima
— Por todos os munícipes
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Não há Missa
Sábado 15 de setembro 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Catequistas falecidos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Emília de Sá Penteado (1.º Aniv.)
— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
18h00 – igreja matriz de Fão
— Rogério Santos do Vale (30.º Dia)
— Pelos Catequistas falecidos

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”.


