
24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 50, 5-9a;
Salmo – Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Tg 2, 14-18;
Evangelho – Mc 8, 27-35.

Depois de na passada sexta-feira termos celebrado 
a Festa da Exaltação da Santa Cruz, a liturgia deste 24.º 
Domingo Comum leva-nos novamente a meditar sobre 
o paradoxo da cruz e do sofrimento humano. 

A primeira leitura, do Profeta Isaías, fala-nos de 
uma personagem a que a Sagrada Escritura dá o nome 
de «Servo do Senhor». Apresenta-se como alguém 
obediente a Deus, sujeito a muitas humilhações, mas 
sempre confiante no Senhor, e que, por fim, Deus exal-
tará na glória. É a figura típica de Jesus na sua Paixão, 
obediente até à morte na Cruz, exaltado na glória da 
Ressurreição, como o Evangelho O vai apresentar.

A pregação de S. Tiago, na segunda leitura, é muito 
concreta. A fé vive-se na prática da vida de cada dia, 
sobretudo nas relações com o próximo, que hão-de 
ter sempre a caridade como fundamento. A fé supõe 
a aceitação total da palavra de Deus, no pensar, no 
querer, no agir. Acreditar não é apenas admitir com a 
inteligência a verdade que a Igreja ensina, mas viver, 
em toda a vida, dessa mesma verdade. Doutro modo, 
a fé estaria morta, e a fé é um princípio de vida.

No Evangelho Jesus anuncia, pela primeira vez, a 
sua Paixão, depois de Pedro ter feito um acto de fé na 
sua missão de Messias. Ao ouvir falar da Paixão Pedro 
escandaliza-se. Não consegue ligar as ideias de Messias 
com a do sofrimento, muito menos com a da Morte. 
Não tinha ainda compreendido as palavras sobre o 
«Servo de Deus» sofredor de que fala a primeira leitura.

No Evangelho diz-se que Jesus “explicou claramente” 
aos seus discípulos a paixão que o aguardava. Jesus não 
enfrentou cegamente a sua paixão. Ele sabia o que o 
esperava, o que estava para vir, e soube enfrentar a de-
sagradável dimensão da existência  e falou dessas coisas 
claramente para preparar os seus discípulos, que achavam 
que a missão messiânica era uma caminhada triunfante 
e acreditavam que ir com Jesus significava entrar no 
carro triunfante. Mas os discípulos não parecem querer 
entender isso e é por isso que Jesus chama de “Satanás 
a Pedro”. Jesus parece indicar que é diabólico pressionar 
e apresentar uma fé sem cruz, um compromisso cristão 
sem sofrimento. O caminho de Jesus é o caminho que leva 
à cruz, porque o sofrimento é a consequência do amor.

Jesus não apresenta a cruz porque o próprio sofrimen-
to tem valor. O que tem valor é o amor, e amar implica 
sempre doar-se, doar-se a si mesmo. E a entrega e a do-
ação implicam esforço, dor e sofrimento. Jesus diz-nos 
claramente que o Seu caminho é o caminho do amor: um 
amor que é algo mais que um belo sentimento; um amor 
que é entrega e doação.
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157
 Esperança contra toda a esperança 

O trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, que nos 
orientou no ano pastoral findo (Rm 4,16-25), oferece-nos um 
grande dom. Com efeito, estamos habituados a reconhecer 
em Abraão o nosso pai na fé; hoje, o Apóstolo leva-nos a 
compreender que para nós Abraão é pai na esperança; não 
apenas pai da fé, mas pai na esperança. E isto porque na 
sua vicissitude já podemos ver um anúncio da Ressurrei-
ção, da vida nova que vence o mal e até a morte.

No texto diz-se que Abraão acreditou no Deus «que 
dá vida aos mortos e chama à existência o que está no 
vazio» (Rm 4, 17); e depois esclarece: «Ele não vacilou na 
fé, embora tenha reconhecido que o seu corpo estava sem 
vigor e o seio de Sara amortecido» (Rm 4, 19). Eis, esta é 
a experiência que também nós somos chamados a viver. 
O Deus que se revela a Abraão é o Deus que salva e faz 
sair do desespero e da morte, o Deus que chama à vida. Na 
vicissitude de Abraão tudo se torna um hino ao Deus que 
liberta e regenera, tudo se faz profecia. E assim se torna 
para nós, para nós que agora reconhecemos e celebramos 
o cumprimento de tudo isto no mistério da Páscoa. Com 
efeito, Deus «que dos mortos ressuscitou Jesus» (Rm 4, 
24), a fim de que também nós, nele, possamos passar da 
morte para a vida. Assim, na verdade Abraão pode dizer-se 
justamente «pai de muitos povos», pois resplandece como 
anúncio de uma nova humanidade – nós! – por Cristo 
resgatada do pecado e da morte, e introduzida de uma 
vez para sempre no abraço do amor de Deus.

Nesta altura, Paulo ajuda-nos a elucidar o vínculo 
profundamente estreito entre a fé e a esperança. Com 
efeito, Ele afirma que Abraão, «esperando contra toda a 
esperança, teve fé» (Rm 4, 18). A nossa esperança não se 
baseia em raciocínios, previsões nem seguranças huma-
nas; e manifesta-se quando já não há esperança, onde não 
há mais nada no que esperar, exatamente como aconteceu 
com Abraão, diante da sua morte iminente e da esterilida-
de da sua esposa Sara. Aproxima-se o fim para ambos, não 
podiam ter filhos, e naquela situação Abraão acreditou, 
esperando contra toda a esperança. E isto é grandioso! A 
profunda esperança radica-se na fé, e precisamente por 
isso é capaz de ir além de toda a esperança.

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 29/03/2017– www.vatican.va) 

Associação do S. C. de Jesus (Fonte Boa)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus apre-

sentou as suas contas ao Conselho Económico as quais 
foram aprovadas. Total de receitas: 920,00 €; Total 
de despesas: 67,50 €; Saldo: 852,50 €; Entregue ao 
Conselho Económico 800,00 €.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo vai realizar o seu pedi-

tório anual no próximo dia 30 de Setembro.

Contas de S. Lourenço 2018 (Vila Chã)
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Baptista de 

Vila Chã aprovou, na sua reunião de 11/09/2018, as Con-
tas da Festa de S. Lourenço 2018, que são as seguintes:

Receita
Esmola de S. Miguel  ....................................2.090,00 € 
Peditório na Freguesia .................................25.598,00 € 
Peditório com os Tramboleiros .....................2.175,83 € 
Colcha  .............................................................476,00 € 
Peditório no recinto da Festa ............................515,00 € 
Bar e Rifas .....................................................7.744,23 € 
     Total de Receita  ...................................38.599,06 €

Despesa
Bandas de Música  ................................... 7.900,00 € 
Orquestras e Conjuntos ............................ 8.200,00 € 
Festival de Folclore .................................. 1.500,00 € 
Zés Preiras ................................................... 900,00 € 
Fanfarra na Procissão ............................... 1.100,00 €
Cavalaria na Procissão ................................ 500,00 € 
Figurados na Procissão ............................... 700,00 € 
Serviços Religiosos ..................................... 200,00 € 
GNR ......................................................... 1.193,00 € 
Tipografia .................................................... 880,00 € 
EDP ............................................................. 903,00 € 
Direitos de Autor e Seguros ........................ 606,00 € 
Arraial, Geradores e Som ......................... 4.500,00 € 
Amigos de S. Lourenço ............................... 300,00 €
Licenças ...................................................... 139,23 €
Aluguer do Palco ......................................... 900,00 €
Fogo ......................................................... 2.500,00 €
Flores para a Capela e Andores ................ 4.000,00 €
Armador ...................................................... 625,00 €
     Total da despesa ...................................37.546,23 €
     Saldo  .......................................................1.052,83 €

A Comissão, que está a preparar a Comissão de Festas 
para 2019, agradece a todos quantos colaboraram para 
que, em tão pouco tempo, a festa fosse possível. Para 
todos vai a nossa gratidão.

O saldo da festa foi entregue à Fábrica da Igreja, que 
tendo seguido a sugestou da Comissão anterior já inves-
tiu na pintura e revisão da eletricidade perto de dois mil 
euros. Agora temos que começar a pensar na reparação 
do telhado da Capela.

Recordamos que a Igreja tem uma despesa mensal 
fixa (em média) de cerca de dois mil euros, enquanto a 
média da receita não chega aos mil e quinhentos euros

Noite da Francesinha (Vila Chã)
A Centro Paroquial de Vila Chã, no âmbito das ativi-

dades de Início de Ano e com o intuito de angariar fundos 
para a sua manutenção, leva a efeito, no próximo sábado, 
dia 22, a partir das 20h30, a Noite da Francesinha.

Aceite o nosso convite!... Apareça!...



— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Manuel da Cruz Fernandes
— Maria Brialinda Félix Santil, Joaquim Félix Santil, 

pais e cunhado
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria da Eira Lopes e cunhados 
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— António Domingues da Venda e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido 
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha 
— Licinio Regado Eiras 
— Manuel Batista Monteiro e filha 
— Manuel Martins Ferreira 
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— Rosa Gonçalves da Costa
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins   
Quinta-feira  20 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— João Baptista Guerra
— Manuel José Dias Ferreira e Maria Dulce Miranda 

Ferreira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
 Manuel Pires da Rocha, esposa e filho
— Maria Alice Barbosa Brás, pais e irmã
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Renata Fernandes Couto
— Rosa de Abreu Baltazar
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albina Rosa dos Santos, marido, filhos e irmã
— Albino Paço dos Santos (Confraria do Rosário)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José Matos da Cruz e esposa
— Maria Alves Barros e marido
— Maria da Graça Gomes da Silva e marido
Sexta-feira 21 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Faustino Agante Pinho dos Santos e pais

Segunda-feira 17 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim Gonçalves da Silva e pais
— Manuel da Silva Pinto
— Soledade Esperanza Campo Romalde
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Torres do Monte
— António Pereira Ribeiro  (mc Irmandade)
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Amorim  (mc Irmandade)
— José Martins Dias  (mc Irmandade)
— Luís Morais da Silva  (mc Irmandade)
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa  (mc Irmandade)
— Maria Alves Solinho  (mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— S. Bento
— João dos Santos Pereira
— Jorge Fontão Pereira e família
— José Martins do Moinho e esposa
— Maria Gomes da Silva
— Octávio João Miranda Vilas Boas Rei
Terça-feira  18 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Ermelinda Gonçalves Loza de Carvalho 

Oliveira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (22)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 19 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Celina André Eiras e marido
— Em honra da Senhora das Dores
— José Guerra de Laranjeira
— Soledade Esperanza Campo Romalde
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Maria Filomena Penetra Gonçalves e irmãs
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo, Luíza Afonso Sá 

Pereira e Marido
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa

Domingo           23 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Em honra de Santo Ovídio
— Adelino da Lage Maciel (4)
— Adozinda Albina de Sá Maciel dos Santos e familia
— Maria de Jesus Dias Gomes (filha)
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 
— Laurentina Pereira Catarino
— Pais e sogros de Manuel Portela
— Sílvia Maria Carvalho e avôs
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino

 

Adiado o início da Catequese
Apesar de todo o esforço, não nos é possível dar 

início à Catequese no próximo fim de semana, pelo 
que fica adiado para o fim de semana seguinte, altura 
em que celebramos S. Miguel e estamos a oito dias da 
Abertura oficial do Ano Pastoral.

Ao darmos início à Catequeses Paroquial, não es-
queçamos que ela constitui uma coluna para a educação 
da fé, e são precisos bons catequistas! Obrigado por este 
serviço à Igreja e na Igreja. Embora possa às vezes ser 
difícil – trabalha-se tanto, empenha-se e não se veem 
os resultados desejados –, mas educar na fé é, talvez, 
a melhor herança que possamos dar a alguém: a Fé! 

Ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, os 
adultos a conhecer e amar cada vez mais o Senhor é 
uma das mais belas aventuras educativas. Não esque-
çamos que disso somos todos responsáveis, que não só 
os Catequistas.

Caminho Neocatecumenal
(encontros para jovens e adultos)

A partir do próximo dia 1 de outubro vão ter início 
uma serie de encontros de aprofundamento da fé para 
jovens (+ 14 anos) e adultos que terão lugar no Centro 
Paroquial de Esposende, às segundas e quintas-feiras 
pelas 21h00. Aproveita esta oportunidade para receber a 
vida que só Deus pode oferecer.

Como diz Jesus no Evangelho: “Vem e Vê”.

Passeio Anual (Fonte Boa e Rio Tinto)
A Junta de Freguesia irá realizar o passeio/conví-

vio anual 2018, no próximo dia 29 de setembro. As 
inscrições estão abertas até ao dia 25 de setembro 
nas sedes da Junta de Freguesia.

19h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Manuel de Faria Borda 
— Cândida dos Reis Graça
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria Elisa Graça do Vale Oliveira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos e 

P.e Brás e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Em honra de São João
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Fernandes da Fonte e família
— Alice Gomes Vasquinho
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Santil Carreira
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Rosa da Venda Rodrigues
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados 
— Carlota Faria Martins e marido 
— Licinio Regado Eiras 
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhados 
— Maria Alice Lopes do Monte e família 
Sábado 22 de setembro 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Catequistas falecidos
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— P.e Manuel António Ferreira Afonso e família
— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurélia Linhares de Campos Cruz (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria da Silva Azevedo
— José Francisco do Vale (23)
— Manuel Fernandes do Paço (filho António)
— Manuel de Sousa Lopes, esposa e familia (filha 

Isabel)
— Palmira Fernandes Pereira (8)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira  
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Sá Pereira Lomba e pai  e Manuel Ramos 

dos Santos (mc mãe)
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (mc sua 

filha)
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Mário Ferreira Morgado
— Prior Nogueira e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Amélia Rodrigues Dias (30.º dia)

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


