
26.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Num 11, 25-29; 
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.
A liturgia do 26.º Domingo Comum apresenta várias 

sugestões para que os crentes possam purificar a sua 
opção e integrar, de forma plena e total, a comunidade 
do Reino. Uma das sugestões mais importantes (que a 
primeira leitura apresenta e que o Evangelho recupera), é 
a de que os crentes não pretendam ter o exclusivo do bem 
e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer e aceitar a 
presença e a acção do Espírito de Deus através de tantas 
pessoas boas que não pertencem à instituição Igreja, mas 
que são sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo.

A primeira leitura, recorrendo a um episódio da 
marcha do Povo de Deus pelo deserto, ensina que o Es-
pírito de Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem 
estar limitado por regras, por interesses pessoais ou por 
privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, 
como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos 
proféticos que vê acontecer à sua volta.

A segunda leitura convida os crentes a não colocarem 
a sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, pois 
eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida 
plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por 
quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade 
da sua existência, afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos 
de Deus. 

No Evangelho temos uma instrução, através da qual 
Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita 
do Reino. Nesse sentido, convida-os a constituírem uma 
comunidade que, sem arrogância, sem ciúmes, sem pre-
sunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura 
acolher, apoiar e estimular todos aqueles que actuam em 
favor da libertação dos irmãos; convida-os, também, a 
não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos e os 
pobres; convida-os, ainda, a arrancarem da própria vida 
todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis 
com a opção pelo Reino.

O Evangelho de hoje diz-nos três coisas, faz-nos três 
exortações: tolerância, respeito e amor fraterno. 

A primeira é uma exortação à tolerância, a não que-
rermos manipular Deus ou cair na ilusão de que o temos 
como uma propriedade, um monopólio. 

A segunda exortação do Senhor é o respeito e o cui-
dado com os pequeninos, os fracos na fé, os imaturos que 
estão na nossa comunidade.

Por último, uma gravíssima exortação de Jesus: tudo 
quanto nos escandalizar, isto é, tudo quanto nos atrapalhar 
na vida cristã, tudo quanto nos fizer tropeçar, devemos 
ter a coragem de arrancar de nossa vida.

Acolhendo estas três exortações, levando-as para o 
nosso quotidiano, estaremos SER ESPERANÇA.
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159“Saber esperar é uma virtude”!... Esta é uma frase 
que repetimos algumas vezes (negativamente!) uns aos 
outros para justificar os nossos atrasos. Na verdade, vive-
mos num tempo que ‘não tem tempo’! Apressados, e com 

os nossos relógios a 
devorar a agenda de 
compromissos e reu-
niões, vamos perden-
do aquela capacidade 
contemplativa de um 
artesão que se deixa 
enamorar pelos deta-
lhes e aceita que seja 
a ternura a ritmar as 
horas e a moldar cada 
segundo com o sabor 
do infinito.

Para dar sabor e 
sabedoria ao tempo 
que vivemos, eis que 
a Esperança bate de 
novo à nossa por-
ta para ser mestra 
e companheira de 

viagem neste itinerário espiritual que nos conduzirá ao 
longo deste Ano Pastoral. Fá-lo com a delicadeza de um 
‘coração materno’ acolhendo-nos, e recolhendo-nos no 
seu regaço, para nos consolar, beijar as nossas feridas e 
refazer a nossa comunhão com o Amor, que é Deus, pois 
“Deus é Amor!... E quem permanece em Deus, permanece 
no Amor e o Amor permanece nele”; fá-lo com a deter-
minação da Fé para continuar a despertar na nossa alma 
uma primavera espiritual que abre os olhos do coração e 
nos faz ver mais profundamente cada detalhe; fá-lo com 
a luz da humildade para nos despertar da sonolência e 
escancarar as portas da nossa vida para o encontro com 
o outro onde nos descobrimos e reconstruímos com a 
força sempre libertadora do perdão que oferece recomeço.

O novo Ano Pastoral chegou! Este ano entrámos 
nele por uma porta especial: Ano Missionário. Vai ser 
escancarada no coração a Missão para, a partir dali, nos 
lembrarmos que todos somos “Discípulos Missionários” 
e não “Discípulos e Missionários”.

Iluminados e abraçados por uma Esperança que 
não (des)ilude, talvez seja oportuno sussurrar ao nosso 
coração estas questões: de quanta esperança eu habito os 
meus dias? E quanta esperança ofereço nos meus gestos? 
Com quanta esperança espero o outro? Com quanta espe-
rança contemplo o rosto de Deus?...É que a esperança 
não é somente uma questão de ter... é sobretudo uma 
questão de ser! 

Sejamos ESPERANÇA neste nosso mundo..., neste 
nosso tempo..., uns para os outros.

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

Seja 
Solidário

      7 de outubroo (09h00 – 12h30)

Escola Básica de Fonte Boa

Início da Catequese Paroquial
Apresentamos de novo os horários da Catequese 

Paroquial que já conseguimos:

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

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

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo apresentou as suas con-

tas ao Conselho Económico as quais foram aprovadas. 
Total das receitas  .......................................  7.016,59 €
Total das despesas  .....................................  3.165,59 €
Entregue ao Conselho Económico ............  3.851,00 €

Confraria das Almas (Fão e Fonte Boa)
A Confraria das Almas de Fão e a de Fonte Boa 

irão proceder à cobrança dos respetivos Anuais durante 
o mês de Outubro, antes e depois da missas de fim de 
semana. 



— António Pereira Ribeiro
— José Martins Dias e esposa, Idalina Martins Afonso
— Maria Augusta Pires Morais
— Paulino da Silva Fernandes
— Rogério Santos do Vale
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
No final, Procissão de Velas para a Capela de N.ª S.ª 
da Graça, preparando a Festa da Senhora do Rosário
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Ana Gonçalves do Cabo e marido
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Graça da Cruz Torres e marido
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
—  Manuel Martins Ferreira
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Elvira Ribeiro Sampaio  e marido 
— Idalina Gonçalves Lopes e marido 
— José Dias Lopes e esposa
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros 
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Silverio Augusto da Cruz Fernandes    
Quinta-feira  04 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Ilda Daniela Cardoso Lima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas, avós e bisavós
— Fernando Bento Queirós, cunhado e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Barbosa e marido
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta, pais e sogros
— Manuel Carreira Martins e familia
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Mariz da Cruz

Segunda-feira 01 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Augusto da Silva Fernandes
— Emília Ramos de Sousa, filho Rogério e neto Jorge
— José Joaquim Ferreira Miranda e Cândida Reis 

Graça
— José Martins Dias
— Luis Morais da Silva
— Francisco Amorim (mc Irmandade)
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa  (mc Irmandade)
— Maria Alves Solinho (mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santa Teresa do Menino Jesus (mc Manuel Basílio)
— Almas do purgatório
— Adelina Faria Briote
— Ana Fernandes do Padre e genro
— Augusto da Silva Fernandes
— José Gomes da Silva, esposa e família
— Manuel Fernandes Barros
— Maria Gomes da Silva e família
— Maria Gomes Hipólito, marido e filhos
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
Terça-feira  02 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Laurinda dos Santos Oliveira da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Américo Bento Queirós e Manuel Penteado
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Imaculado Coração de Maria
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Meira Alves
— 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
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (26)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina R. L. Anjo Eiras, pais, sogros, irmãos 

e cunhados
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Teresa Alves da Cruz, José Gonçalves Vasco, esposa 

e filhos
Quarta-feira 03 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel de Oliveira de Fonseca e avós Virgínia 

e Maria Rosa

Abertura oficial do Novo Ano Pastoral

08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Procissão em honra Nossa Senhora do Rosário
— Nossa Senhora do Rosário
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel (6)
— António Pereira de Azevedo (filho Manuel)
— Florinda Sousa e Silva e marido (filha Olinda)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta e familia
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santa Terezinha
— Avelino Gonçalves Pereira
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Camille Lerch
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Adosinda Figueiredo Viana
15h00 – igreja paroquial de Gandra 
Terço, Sermão e Procissão em honra de S.ta Terezinha
15h30 – Capela da Senhora da Graça (Fonte Boa)
— Irmãos da Confr.ª Nossa Senhora do Rosário
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

 

— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Simão Rodrigues Torres, esposa e filhos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
Sexta-feira 05 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Gonçalves dos Santos Patrão
19h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Não há Missa 
Sábado 06 de outubro 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora do Rosário
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— António Miranda da Silva
— Brilhantina Ferreira da Silva
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (27)
— Manuel Ferreira Carvalho e pai
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (10)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carolina Alves Correia Deveza  (30.º dia) 
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— Fernando Lima Miranda (mc pessoa amiga)
— Maria Baptista de Sousa e marido  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Domingo           07 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

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


