
27.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 2, 18-24; 
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-6;
2.ª Leit. – Hebr 2, 9-11;
Evang. – Mc 10, 2-16 ou Mc 10, 2-12.
As leituras do 27.º Domingo do Tempo Comum apre-

sentam, como tema principal, o projecto ideal de Deus 
para o homem e para a mulher: formar uma comunidade 
de amor, estável e indissolúvel, que os ajude mutuamente 
a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor, feito doação 
e entrega, será para o mundo um reflexo do amor de Deus.

A primeira leitura diz-nos que Deus criou o homem e 
a mulher para se completarem, para se ajudarem, para se 
amarem. Unidos pelo amor, o homem e a mulher formarão 
“uma só carne”. Ser “uma só carne” implica viverem em 
comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, 
partilhando a vida um com o outro, unidos por um amor 
que é mais forte do que qualquer outro vínculo.

A segunda leitura lembra-nos a “qualidade” do 
amor de Deus pelos homens… Deus amou de tal forma 
os homens que enviou ao mundo o seu Filho único “em 
proveito de todos”. Jesus, o Filho, solidarizou-Se com os 
homens, partilhou a debilidade dos homens e, cumprindo 
o projecto do Pai, aceitou morrer na cruz para dizer aos 
homens que a vida verdadeira está no amor que se dá até 
às últimas consequências. Ligando o texto da Carta aos 
Hebreus com o tema principal da liturgia deste domingo, 
podemos dizer que o casal cristão deve testemunhar, com 
a sua doação sem limites e com a sua entrega total, o amor 
de Deus pela humanidade.

No Evangelho, Jesus, confrontado com a Lei judaica 
do divórcio, reafirma o projeto ideal de Deus para o ho-
mem e para a mulher: eles foram chamados a formar uma 
comunidade estável e indissolúvel de amor, de partilha 
e de doação. A separação não está prevista no projeto 
ideal de Deus, pois Deus não considera um amor que não 
seja total e duradouro. Só o amor eterno, expresso num 
compromisso indissolúvel, respeita o projeto primordial 
de Deus para o homem e para a mulher.

Hoje encontramos ainda irmãos e irmãs nossos que 
fracassaram na aliança conjugal e estão numa nova união. 
É uma situação dolorosa. Se são cristãos de verdade, a 
situação é, em primeiro lugar, difícil para eles. Não nos 
compete julgar as suas intenções e a sua história. Com-
pete-nos respeitá-los e acolhê-los com espírito fraterno, 
ajudando-os a viver esta nova união do melhor modo 
possível. Isto, no entanto, não significa aprovação da se-
paração nem da nova união. Mas, simplesmente, respeito 
pela história, pela consciência e pelo mistério da vida e 
das opções de cada irmão e de cada irmã. Não coloquemos 
fardos na vida dos outros. 

Que o Senhor socorra as famílias e fortaleça no amor 
os esposos cristãos, fazendo-os simples como as crianças, 
capazes de acolher a proposta do Cristo para o matrimónio 
e que, nas dificuldades, se recordem que Cristo também 
foi levado à consumação passando pelos sofrimentos. 
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continua no próximo (In)formativo

Abrimos oficialmente este fim de semana o novo 
Ano Pastoral! Este ano entrámos nele por uma porta 

especial: Ano Missionário. A propósito deste Ano Mis-
sionário a Conferência Episcopal Portuguesa publicou a 
20 de maio uma Nota Pastoral que começamos a publicar.

«Por motivo do centenário da Carta Apostólica 
Maximum Illud, de 30 de novembro de 1919, do Papa 

Bento XV, o Papa 
Francisco declarou 
o mês de outubro de 
2019 “Mês Missioná-
rio Extraordinário”, 
tendo como objetivo 
despertar para uma 
maior consciência da 
missão e retomar com 
novo impulso a trans-
formação missionária 
da vida e da pastoral.

Em união com 
o Santo Padre, que-
remos celebrar esse 
centenário apelando a 
um maior vigor mis-
sionário em todas as 
dioceses, paróquias, 
comunidades e gru-

pos eclesiais, desde os adultos aos jovens e crianças.
Acolhendo com alegria a proposta do Papa Francisco 

de um Mês Missionário Extraordinário para toda a Igre-
ja, nós, Bispos portugueses, propomo-nos ir mais longe 
e celebraremos esse mês como etapa final de um Ano 
Missionário em todas as nossas Dioceses, de outubro de 
2018 a outubro de 2019.

 Encontro pessoal com Jesus Cristo
Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco 

tem convidado todo o cristão, em qualquer lugar e situa-
ção, a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, 
a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele e a 
procurá-l’O dia-a-dia, sem cessar. Repetidas vezes, no 
seguimento dos seus antecessores, tem lembrado que a 
ação missionária é o “paradigma de toda a obra da Igreja”. 
Assim sendo, não podemos ficar tranquilos, em espera 
passiva: é necessário passar de uma pastoral de mera con-
servação para uma pastoral decididamente missionária.

Com o “sonho missionário de chegar a todos”, o 
Santo Padre tem incentivado a ir às periferias, a ir até 
junto dos pobres, convidando os jovens a “fazer ruído”, 
a não “ficarem no sofá” a verem a vida a passar. Convida 
a Igreja a não ficar entre si sem correr riscos, mas ter a 
coragem de ser uma Igreja viva, acolhedora, dos excluídos 
e dos estrangeiros.

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

Ass. Coração de Jesus (Esposende)
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria dos 

Anjos de Esposende aprovou as Contas da Festa de S. 
João de 2018, que são as seguintes:

Receita
Peditório Sul .................................................5.055,00 €
Peditório Norte  .............................................3.265,00 €
Diversões  ..................................................... 1.830,00 €
Livro/Programa de divulgação  .................... 1.130,00 €
Peditório na Procissão  .................................... 255,20 €
Junta de Freguesia  .......................................... 100,00 €
     Total de Receita  ...................................12.535,20 €

Despesa
Serviços Religiosos  ........................................ 150,00 €
Fogo  ............................................................ 1.998,65 €
Arraial  ......................................................... 2.250,00 €
Som e Luz para DJ e grupo  ............................ 750,00 €
Fanfarra dos Escuteiros  .................................. 550,00 €
Banda de Música  ......................................... 1.700,00 €
Palco  ............................................................... 600,00 €
Gráfica  ............................................................ 668,00 €
Armador de Anjos  .......................................... 225,00 €
Andores e flores .............................................. 360,00 €
Seguros  ........................................................... 236,53 €
Direitos de Autor  ............................................ 179,00 €
Licenças  ......................................................... 139,23 €
Jantares do Grupo  .......................................... 339,85 €
Gerador e eletricista  ....................................... 375,00 €
Lembranças às Marchas  ................................. 155,00 €
Diversos  ......................................................... 100,00 €
    Total de Despesa  .................................. 11.876,26 €
    Saldo  .......................................................... 618,94 €

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, 

até ao final do Ano, é ocasião para todas as Famílias 
cumpriram a sua Missão cristã, pagando os Direitos 
Paroquiais.  

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre 
janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comuni-
dades se mantenha o costume de apenas pagarem a 
partir do S. Miguel) e entram no Fundo Paroquial 
do qual se pagam as despesas da vida e apostolado 
da Comunidade. Este Fundo Paroquial é gerido pela 
Fábrica da Igreja.

Podem levar da Igreja os respectivos envelopes e 
entregar ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica 
da Igreja ou depositar no Ofertório das Missas em 
cada paróquia.

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. 

Intenções do Papa para outubro
Evangelização: – A missão dos consagrados: 
Para que os consagrados e as consagradas 
reavivem o seu fervor missionário e estejam 
presentes entre os pobres, os marginalizados 
e aqueles que não têm voz”.



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Laura Teixeira da Silva e marido
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Carolina Azevedo Vasquinho, Manuel Campos 

Neves e Arménio Mariz Faria
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim Faria Mariz, pais e sogros
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Ludovina Fernandes da Fonte e marido
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro e filhos
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro e pais
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima) 
— Claudio Gonçalves da Torre e esposa
— João Dias Lopes e Laura Barros
— Licinio Regado Eiras 
— Maria Leite Pereirada Silva, marido, filho e avó
— Maria Leonilde, Joaquim Real e família    
Quinta-feira  11 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— António Lopes da Silva Miranda
— Idalina de Sousa Viana
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filha
— Albino da Silva Baltazar,pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires, esposa e família
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas, avós e bisavós
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Fernando Bento Queirós, cunhado e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Sá e Felicidade
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim Ribeiro e Silva (1.º Aniv.)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Mariz da Cruz
— 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

Segunda-feira 08 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— Américo da Silva Loureiro, esposa e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Miranda do Vale e filho
— Adelino Torres do Monte, pais e irmã
— Cândida Reis Graça
— Carlos Morais da Benta
— Franquelim Gaifém de Campos
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— José de Miranda Trindade
— Augusto da Silva Fernandes (mc Irmandade)
— Berta Pinto de Campos  (mc Irmandade)
— Judite Pinto de Campos (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)
— Albertina Pinto Ribeiro
— Amélia Lopes Miranda e marido
— Ana Fernandes do Padre
— Augusto da Silva Fernandes
— Felismina da Silva Carvalho, marido e neto
— Laura Barros Gomes Tomé
— Maria Gomes da Silva e família
Terça-feira  09 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Gonçalves Branco
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, pais e sogros
— Laurentino Couto dos Santos e sogros
— Manuel torres Barbosa e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Augusta Maruqes da Silva e pais
— Maria José Martins da Rocha da SIlva, pais e sogros
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— José Francisco do Vale (28)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Gonçalves Duarte e Laura Sousa Ribeiro
— Joaquim Domingues Martins, esposa e filhos
— Joaquim Moreira Barros
— José Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e 

sobrinhas
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 10 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Ferreira Graça Peixoto
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Joaquina Ribeiro da Costa e pais

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Nossa Senhora de Fátima e seus mensageiros (mo-

vimento da Mensagem de Fátima)
— António Miranda da Silva, pais, irmãos e sobrinhos
— António Pereira de Azevedo e familia (Carmo)
— Brilhantina Ferreira da Silva
— Joaquim Carvalho Martins
— Joaquina Alves Maciel e marido
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (29)
— Palmira Fernandes Pereira (11)
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Encerramento do Lausperene 
— Santíssimo Sacramento
 — Pelos pecados cometidos por cardeais, bispos, sa-

cerdotes e diáconos e leigos contra os mandamentos 
de Nosso Senhor, e pela cura das vítimas do pecado 

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba  e família
— Mário Ferreira Morgado  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Carlos Jorge Rodrigues Ribeiro (30.º dia)
— David da Silva Loureiro (1.º Aniv.)
21h30 – igreja matriz de Fão – Procissão de Velas
Domingo           14 de outubro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (7)
— António Carvalho da Silva e filho (esposa)
— Eduardo Maciel dos Santos e familia
— Irmãos da Confraria do Rosário
— José Gonçalves Neiva, esposa e família e Joaquim 

José Alves e José Alves Nogueira
— Manuel da Lage Maciel e pais (irmão José Maciel)
— Porfírio da Costa Portela, esposa e família (filha)

09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alvarina dos Santos Pereira
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família 
— Francisco Alves e esposa
— Porfírio Maciel Domingues, pais, sogros e família
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Eduardo Boaventura Rêgo

 

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Virgínia Ferreira Barros e irmã Isaura
Sexta-feira 12 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Gonçalves dos Santos Patrão
19h00 – igreja matriz de Apúlia 

Início do Lausperene 
— Santíssimo Sacramento
— Arminda Lopes Moreira
— Belarmina Lopes Fernandes do Monte
— Maria Belmira Alves de Sousa e Maria Arminda 

Marques Almeida e marido 
— Zacarias Pires Lopes Moreira, esposa e Manuel do 

Monte 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
—  Senhora de Fátima e Pastorinhos e Teresa Martins 

Alves Felgueiras
— Luís Miguel Costa Sá Pereira  (mc pelos pais)
— Maria da Graça Pereira Soares, José Patrocínio do 

Vale Soares e Maria Júlia Vasco Pereira (mc Olga)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Carolina Alves Pontes e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Caseiro Neves, pais e sogros
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda (m.c.pais)
— 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
20h30 – igreja matriz de Fão – Procissão de Velas 
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
23h00 – igreja matriz de Apúlia

Oração da Noite no Lausperene
Sábado 13 de outubro 
09h00 – igreja matriz de Apúlia

Reinício do Lausperene
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Acolhimento
— Nossa Senhora do Rosário
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
— Jair Aparecido Orsy (30.º dia)
— José Manuel Ferreira da Anunciação (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Acolhimento
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação graças pelas pessoas nascidas em 1958

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


