
25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 2, 12. 17-20; 
Salmo – Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Tg 3, 16 – 4, 3;
Evang. – Mc 9, 30-37.

A liturgia do 25.º Domingo do Comum convida os 
crentes a prescindir da “sabedoria do mundo” e a escolher 
a “sabedoria de Deus”. Só a “sabedoria de Deus” – dizem 
os textos bíblicos deste domingo – possibilitará ao homem 
o acesso à vida plena, à felicidade sem fim.

A primeira leitura avisa os crentes de que escolher a 
“sabedoria de Deus” provocará o ódio do mundo. Con-
tudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem 
a “sabedoria de Deus”: a perseguição é a consequência 
natural da sua coerência de vida.

A segunda leitura exorta os crentes a viverem de acor-
do com a “sabedoria de Deus”, pois só ela pode conduzir o 
homem ao encontro da vida plena. Ao contrário, uma vida 
conduzida segundo os critérios da “sabedoria do mundo” 
irá gerar violência, divisões, conflitos, infelicidade, morte.

O Evangelho apresenta-nos uma história de confronto 
entre a “sabedoria de Deus” e a “sabedoria do mundo”. 
Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a acei-
tar o projecto do Pai e a fazer da sua vida um dom de 
amor aos homens; os discípulos, imbuídos da lógica do 
mundo, não têm dificuldade em entender essa opção e 
em comprometer-se com esse projecto. Jesus avisa-os, 
contudo, de que só há lugar na comunidade cristã para 
quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer da vida 
um serviço aos irmãos, particularmente aos humildes, aos 
pequenos, aos pobres.

Jesus explica aos discípulos que a sua Cruz está pre-
sente nas dificuldades, no convite à renúncia de nossa 
vontade para fazer a vontade do Senhor, na aceitação 
dos caminhos de Deus, na doença e na morte, nas perdas 
que a vida nos apresenta, nos momentos de escuridão, 
de silêncio do coração e de aparente ausência de Deus... 

Todas essas coisas põem-nos à prova, como o justo 
provado da primeira leitura. É a vida, são os aconteci-
mentos, são os outros que nos provam: “Armemos ciladas 
aos justos... Vamos pô-lo à prova para ver sua serenidade 
e provar a sua paciência; vamos condená-lo à morte 
vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá 
alguém em seu socorro”. Jesus passou por esse caminho, 
fez essa experiência em total obediência à vontade do Pai, 
e convida-nos a segui-l’O hoje, no aqui e agora da nossa 
vida. A nossa tentação é a dos primeiros discípulos: um 
cristianismo fácil, de acordo com a mentalidade do mundo 
atual; um cristianismo a baixo preço: que não custe o 
preço da cruz... Se assim for, estaremos longe de Jesus...  
Só poderemos compreender a linguagem da cruz e só 
não nos escandalizaremos com ela se for por um amor 
apaixonado por Jesus, para O seguir no seu caminho, para 
estarmos em união com Ele.
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 Esperança contra toda a esperança 

A profunda esperança radica-se na fé, e precisamente 
por isso é capaz de ir além de toda a esperança. Sim, por-
que não se fundamenta na nossa palavra, mas na Palavra 
de Deus. Então, inclusive neste sentido somos chamados a 
seguir o exemplo de Abraão que, não obstante a evidência 
de uma realidade que parece destinada à morte, confia 
em Deus e «estava plenamente convencido de que Deus 
era poderoso e podia cumprir o que prometera» (Rm 4, 
21). Gostaria de vos fazer uma pergunta: nós, todos nós, 
estamos persuadidos disto? Estamos convictos de que 
Deus nos ama e que está disposto a cumprir tudo aquilo 
que nos prometeu? Mas padre, quanto temos que pagar por 
isto? Só há um preço: «abrir o coração». Abri os vossos 
corações e esta força de Deus levar-vos-á em frente, fará 
milagres e ensinar-vos-á o que é a esperança. Eis o único 
preço: abri o coração à fé e Ele fará o resto.

Este é o paradoxo e, ao mesmo tempo, o elemento mais 
forte, mais excelso na nossa esperança! Uma esperança 
fundada numa promessa que, do ponto de vista humano, 
parece incerta e imprevisível, mas que não esmorece 
nem sequer diante da morte, quando quem promete é 
o Deus da Ressurreição e da vida. Isto não é prometido 
por qualquer um! Aquele que faz a promessa é o Deus da 
Ressurreição e da vida.

Caros irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor a graça 
de permanecer firmes não tanto nas nossas seguranças, 
nas nossas capacidades, mas na esperança que deriva da 
promessa de Deus, como verdadeiros filhos de Abraão. 
Quando Deus promete, leva a cumprimento a sua pro-
messa. Nunca falta à sua palavra. E então a nossa vida 
assumirá uma nova luz, na consciência de que Aquele que 
ressuscitou o seu Filho, há de ressuscitar também a nós, 
tornando-nos na realidade um só com Ele, juntamente com 
todos os nossos irmãos na fé. Todos nós cremos. Hoje 
estamos todos na praça, louvemos o Senhor, cantemos ao 
nosso Pai e depois receberemos a Bênção... Mas isto pas-
sa. Todavia, também esta é uma promessa de esperança. 
Se hoje mantivermos o coração aberto, garanto-vos que 
todos nós nos encontraremos na praça do Céu, que nunca 
passa para sempre. Esta é a promessa de Deus, esta é a 
nossa esperança, se abrirmos os nossos corações.

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) 

Início da Catequese Paroquial
Em Apúlia, tendo em conta a Festa do Padroeiro 

no próximo fim de semana, começa nos dias 5 e 6 de 
outubro (sexta e sábado). No dia 7 de outubro (domin-
go), na Eucaristia das 10h00, teremos o compromisso 
dos catequistas e dos pais.

Em Esposende, no dia 29 de setembro temos as 
seguintes reuniões de pais:

– do grupo do 1.º ano, às 14h00; 
– dos grupos do 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos, às 15h00 
– dos grupos do 7.º, 8.º, 9.º e 10.º anos, às 16h30.
Em Vila Chã, no dia 24 de setembro será a reunião 

de pais dos grupos do 1.º, 2.º e 3.º anos, às 19h00; dos 
grupos do 4.º, 5.º, 6.º anos, às 19h30; e dos grupos do 
7.º, 8.º, 9.º e 10.º anos, às 20h00.

Apresentamos os horários que já conseguimos:

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
Fonte Boa (Rua da Cultura)  ..........................  14h30
Rio Tinto (junto à igreja) ................................ 16h30
Fão (Largo da Igreja) ...................................... 18h00
 

Novos horários a partir de Outubro
Tendo em conta a necessidade de algum ajuste pas-

toral nos horários das missas, ao Domingo, a partir de 
Outubro iremos praticar o seguinte horário:

08h00 – Rio Tinto e Vila Chã
09h00 – Gemeses
09h15 – Fonte Boa
09h30 u 12h00 u 19h00 – Esposende
10h30 – Apúlia e Gandra
11h00 – Fão



— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e filha Teresa
Quarta-feira 26 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Artur Moreira Oliveira
19h00 – igreja matriz de Fão
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho Márcio Filipe 

Faria Ferreira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças ao Senhor dos Passos
— Alice Gomes Vasquinho
— António Gonçalves Torres da Silva
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves 

Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Gracinda)
— Adelaide Gomes Dias Hipólito e família 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Laurentina Lopes de Amorim e marido 
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Neves Tomé e esposa 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Baptista Cerqueira 
— Vítor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel   
Quinta-feira  27 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Pelos Bombeiros: Paulo Alexandre Fernandes La-

chado, Pedro António Silva de Sousa e José Pedro 
Ferreira Martins Torres (9.º aniv.º)

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, apis e 

sogros
— Justina Teresa da Torre e família
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Gonçalves Rossas Jorge e genro
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar

Segunda-feira 24 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Alexandrina Gonçalves do Norte
— Augusto da Silva Fernandes
— Carlos Morais da Benta
— Ondina Reis Graça e marido, filha Cândida, Avelino 

e Maria José
— Belarmino Gomes Viana (mc Irmandade)
— 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)
— Augusto da Silva Fernandes
— Ana Fernandes do Padre
— Joaquim Fontão Pereira e genros
— Laura Barros Gomes Tomé
— Maria Calista, marido, pais e sogros
— Maria Gomes da Silva
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Rodrigo Devesa e esposa
Terça-feira  25 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
— Faustino Pinho dos Santos, esposa e filho
19h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Bodas de Prata Matrimoniais de Carlos Filipe Mi-

randa Rosa e Gracinda Marinha Dias dos Santos Rosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Horácio da Silva Couto e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Maruqes da Silva e pais
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— 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
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (24)
— Manuel Fernandes Pereira, irmão, pais e Adelino 

Lage Maciel (Fátima)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albertina Pinto Ribeiro
— António Francisco Barros e família 
— Ana de Miranda, pais e família 
— Delfim da Cruz Martins e família
— Diamantino Gomes Mendanha e família
— Florindo Gomes da Silva e seus pais
— Manuel Cardoso e Silva
— Manuel da Silva Félix
— Maria Sá Eiras e pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— S. Miguel (Padroeiro)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Alice)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (pais)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (25)
— Palmira Fernandes Pereira (9)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— S. Miguel (Padroeiro)
— António José da Torre Pereira (30.º dia)
— Manuel Baptista Cerqueira (30.º dia)
— Maria Gomes da Silva (30.º dia) 
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— S. Miguel
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Avelino Miranda Figueiredo
— Beatriz Martins Pereira , Manuel Alves Ferreira 

Lima e filho Jose Pereira Lima
— Eugenia Martins Peneira e Marido (mc filha Adilia)
— Manuel Alves de Matos , esposa e filhos, Marcelino 

Lima Neves , pai e irmã
— Manuel Dias de Miranda e esposa
— Marcio Franclin da Cunha Almeida
— Pai e familia, sogros e familia de Joaõ Tarrio
— Teresa Martins Ferreira e Familia
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Palmeira Gonçalves Jorge (1.º aniv.º)
Domingo           30 de setembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (5)
— Baltazar Branco de Matos
— Preciosa Lopes Soares, marido e familia
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 
— Alminhas da Casa Marques
— Joaquim Pedrosa Ribeiro, Laurentino Maciel, 

António Cruz, Almas do Purgatorio
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e familia
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e familia
— Maria Azevedo Domingues, filho, pais e sogros
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— António Lopes da Silva Miranda
15h30 – igreja matriz de Apúlia
— S. Miguel (Padroeiro)
No final da Missa teremos a Procissão do Padroeiro, 
na qual se deve incorporar toda a Catequese, os 
diversos movimentos paroquiais e confrarias
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos

 

19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio António da Cruz e esposa
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Avelino dos Santos Catarino e pai Serafim
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Maria Alves Barros e esposa
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 28 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão
— José Martins Dias e esposa Idalina Martins Afonso
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e família
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Gonçalo Gomes de Azevedo, Carlos Faria de Aze-

vedo e pais
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Vasco de Azevedo, Manuel Fernandes de 

Azevedo e Deolinda Fernandes de Azevedo
— Maria Azevedo Arantes e marido
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Aurélio Alves Martins Cepa 
— Beatriz Gonçalves Souto e marido 
— Cecília Ferreira Sá Condesso
— Maria Brealinda Ribeiro Gonçalves, marido, pais e 

sogros 
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Rodrigo Deveza, esposa e pais
— Zacarias Martins Afonso e família 
Sábado 29 de setembro 
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Bodas de Ouro Matrimoniais de Jerónimo dos 

Santos Miranda e Maria Felismina Novo Santos 
Miranda

16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Dias de Boaventura (1.º Aniv.)
— Carminda Fernandes (1.º Aniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel de Oliveira Fonseca (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
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