
Belo convite o do Papa Francisco ao desafiar-nos a 
termos a coragem de ser uma Igreja viva, acolhedora 

dos excluídos e dos estrangeiros.
No centro desta iniciativa, que envolve a Igreja 

universal, estão a oração, o testemunho e a reflexão so-
bre a centralidade da 
missão como estado 
permanente do envio 
para a primeira evan-
gelização (Mt 28,19). 
Trata-se de colocar 
a missão de Jesus no 
coração da própria 
Igreja, transforman-
do-a em critério para 
medir a eficácia das 
estruturas, os resul-
tados do trabalho, a 
fecundidade dos seus 
ministros e a alegria 
que são capazes de 
suscitar, porque sem 
alegria não se atrai 
ninguém. 

Em estado permanente de Missão
A preocupação que tinha Bento XV há quase cem 

anos, e que o documento conciliar Ad gentes nos recor-
da há mais de cinquenta anos, permanece plenamente 
atual. Lembrando as palavras de São João Paulo II, 
“a missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, está 
ainda longe do seu pleno cumprimento. Uma visão de 
conjunto da humanidade mostra que tal missão está 
ainda no começo, e devemos empenhar-nos com todas 
as forças no seu serviço… A missão renova a Igreja, 
revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo 
e novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece! A 
nova evangelização dos povos cristãos há de encontrar 
também inspiração e apoio no empenho pela missão 
universal”. Só assim nos constituímos em “estado 
permanente de missão em todas as regiões da Terra”.

 Se Bento XV convidava “cada um a pensar que 
deve ser como que a alma da sua missão”, o Papa 
Francisco diz que é tarefa diária de cada um “levar o 
Evangelho às pessoas com quem se encontra, porque 
o anúncio do Evangelho, Jesus Cristo, é o anúncio 
essencial, o mais belo, mais importante, mais atraente 
e, ao mesmo tempo, o mais necessário” (EG 127).

Como discípulos missionários, devemos entrar 
decididamente com todas as forças nos processos 
constantes de renovação missionária, pois, hoje, cada 
terra e cada dimensão humana são terra de missão à 
espera do anúncio do Evangelho.

28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 7, 7-11; 
Salmo – Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17;
2.ª Leit. –  Hebr 4, 12-13;
Evangelho – Mc 10, 17-30.
A liturgia do 28.º Domingo Comum convida-nos a 

reflectir sobre as escolhas que fazemos; recorda-nos que 
nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, 
renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os 
valores da vida verdadeira e eterna.

Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-nos 
um “hino à sabedoria”. O texto convida-nos a adquirir a 
verdadeira “sabedoria” (que é um dom de Deus) e a pres-
cindir dos valores efémeros que não realizam o homem. O 
verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu escutar as pro-
postas de Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos 
que ele indica.

A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher 
a Palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, 
actuante. Uma vez acolhida no coração do homem, trans-
forma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e 
a fazer as opções correctas, indica-lhe o caminho certo 
para chegar à vida plena e definitiva. 

O Evangelho apresenta-nos um homem que quer 
conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus 
convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher “cami-
nho do Reino” – caminho de partilha, de solidariedade, 
de doação, de amor. É nesse caminho – garante Jesus aos 
seus discípulos – que o homem se realiza plenamente e 
que encontra a vida eterna.

Quando falamos em vida eterna, não estamos a falar, 
apenas, na vida que nos espera no céu, mas estamos a falar 
de uma vida plena de qualidade, de uma vida que leva o 
homem à sua plena realização, de uma vida de paz e de 
felicidade. Deus oferece-nos essa vida já neste mundo 
e convida-nos a acolhê-la e a escolhê-la em cada dia da 
nossa caminhada nesta terra; no entanto, sabemos que só 
atingiremos a plenitude da vida quando nos libertarmos 
da nossa finitude, da nossa debilidade, das limitações que 
a nossa humanidade nos impõem. 

Muitas vezes, a lógica do mundo sugere que a vida 
eterna está na acumulação de dinheiro, na concretização 
dos nossos sonhos de “ter” mais coisas, na conquista 
de poder, no reconhecimento social, nos privilégios que 
conquistamos, nos cinco minutos de exposição mediática 
que a televisão proporciona... Nós, os crentes, sabemos, 
contudo, que os bens deste mundo, embora nos propor-
cionem bem estar e segurança, não nos oferecem a vida 
eterna; essa vida eterna que buscamos ansiosamente está 
nesse caminho de amor, de serviço, de dom da vida que 
Cristo nos ensinou a percorrer. O cristão não é um pobre 
coitado condenado a passar ao lado da vida e da felicida-
de; mas é uma pessoa que renunciou a certas propostas 
falíveis e parciais de felicidade, pois sabe que a vida 
plena está em viver de acordo com os valores eternos 
propostos por Jesus.
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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

      21 de outubro (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Apúlia

Reunião das Confrarias em Apúlia
Depois de algum esforço considerável, convocamos 

todos os responsáveis das Confrarias de Apúlia para 
uma reunião a ter lugar na próxima sexta-feira, dia 19, 
às 21h30, no salão Paroquial.

Confraria do Santíssimo Sacramento
Manuel Santos, Daniel Narciso, Manuel Queiroga,  
Manuel do Vale, Floriano Reina, José Hilário Pontes,  
Carlos Faria, Filipe Manuel Maia, Eduardo Ferreira 
Rebelo, José Alberto Lima, Manuel Leite Barros, An-
tónio Faria, César Ferreira, José Fontes e João Silva.

Confraria de Nossa Senhora do Rosário
Lugar da Igreja: Manuel Moreira e Delfino
Lugar da Areia Nascente: Argemiro, Carlos Escrivães 

e Manuel Santos Tarrio
Lugar da Areia Poente: António Silva e Paulo Rodrigues
Lugar de Paredes: Pedro Escrivães e Francis Soares
Lugar de Criaz: João Carlos e Franklin Costa

Confraria das Almas
Lugar da Igreja: Xavier Real e Eduardo A. Silva
Lugar da Areia Nascente: Manuel Trindade, David 

Ribeiro e Carlos Manuel Enes
Lugar da Areia Poente: Pedro Miguel Queiroga e  Car-

los Manuel Vilas
Lugar de Paredes: Octávio Eiras, Inácio Ribeiro e  

Adelino Hipólito
Lugar de Criaz: Pierre Faria, Luís Faria e José Loureiro

Associação do Sagrado Coração de Jesus
Lugar da Igreja: Manuel Hipólito Torres e Feliz Joa-

quim Carreira
Lugar da Areia Nascente: Delfim Real e Carlos Enes
Lugar da Areia Poente: Lucinda Costa e Silvia Fer-

nandes
Lugar de Paredes: Eduardo Sá, Rui Peixoto e Juvenal

Confraria das Almas de Fão
A Confraria das Almas de Fão está a proceder à 

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

Informa ainda que também estão abertas inscrições 
para novos irmãos, sendo a jóia de entrada de  5,00 € e 
os anuais subiram para 1.00 € por irmão.

Reunião dos jovens crismados
De acordo com o que havia sido prometido aos 

jovens que celebraram o Crisma este ano, teremos 
uma reunião com todos no  próximo sábado, dia 20, às 
10h00, no Centro Paroquial de Esposende.

Para além da reflexão, nesta reunião serão entre-
gues as Cédulas da Vida Cristã já actualizadas.

continua no próximo (In)formativo



Jesus e filhos
— Franklim Gaifém de Campos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Gomes Carreirinha e Marido
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
 — Alexandrino Alves Félix e Laurinda Carreirinha
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Lúcia Sá Escrivães
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fá-

tima
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Eira Lopes e pais
— Maria dos Santos Dourado e José Gomes Dourado
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alberto Reis Lima e família
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Batista Monteiro e filha 
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Manuel Martins Ferreira 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo, 

Fernando e Oscar Alexandre
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel    
Quinta-feira  18 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas, avós e bisavós
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Fernando Bento Queirós, cunhado e sogros
— Laurinda de Jesus monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Adélia de Lemos e marido
— Maria Celeste Pires e família
— Maria de Lemos Neiva, irmãos e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Teresa dos Santos Alves
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquina de Jesus Miranda, marido, filhos, noras e 

netos

Segunda-feira 15 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— Manuel Fernando Justo Maranhão e esposa
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Ferreira do Vale
— Carlos Morais da Benta
— Emília Fernandes Gaifém e José Ferreira Morgado
— Fernando de Jesus Reis, esposa e filha
— José Gaifém Morgado e Cristina Gonçalves Car-

valho
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— António Pereira Ribeiro (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)
— António Fernandes Santos Hipólito, esposa e família
— Isidro Faria da Cruz, pais e sogros
— João dos Santos Pereira
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Miranda Lucas e família
— Maria Gomes da Silva e família
Terça-feira  16 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Augusto da Silva Fernandes
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Augusto da Silva Fernandes
— Sagrado Coração de Jesus
— Amélia da Silva Couto, pais e irmão
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Emília Barbosa Miranda, marido e família
— Imaculado Coração de Maria
— Manuel da Silva Marrucho, esposa, filha e pais
— Manuel da Silva Penteado e pai
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Barbosa e marido
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (30)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Augusto da Silva Fernandes
— Angelina Orfão Sousa, marido, nora, genro e filha
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva
— Maria Gonçalves Ferreira Freitas e família
— Maria Regina Gomes da Costa, pais, sogros e família
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 17 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
— António Ribeiro da Silva Couto
— Francisco Ribeiro Couto
19h00 – igreja matriz de Fão
— Deolinda Ribeiro Cangostas e marido, Manuel de 

19h15 – igreja matriz de Esposende
Festa do Acolhimento

— Bodas Matrimoniais de Esmeralda de João Guilherme 
Lago Pereira de Sousa Gonçalves e Maria do Sa-
meiro Jesus Gonçalves Lago Pereira de Sousa

— Augusto da Silva Fernandes (30.º Dia)
— João Baptista Guerra (1.º Aniv.)
— Sérgio António Anciães Monteiro Torres
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa
Domingo           21 de outubro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (8)
— Adosinda de Sá Maciel dos Santos e familia
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (pais)
— Domingos Alves dos Santos (Tia Teresa)
— Florinda de Sá Maciel e marido
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia

Festa do Acolhimento
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Maria Martins Pinheira  (30.º Dia)
— Álvaro Dias Faria e sogros
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa  

Festas de S. João (Esposende)
Sob o título Ass. Coração de Jesus (Esposende) 

públicamos no último (In)formativo as contas das Fes-
tas de S. João. Pela troca de título pedimos desculpa e 
republicamos hoje o resultado final das Contas da Festa 
de S. João de 2018, que é o seguinte:
     Total de Receita  ...................................12.535,20 €
    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.

— Manuel Manilha Gomes, esposa e mãe
— Teresa dos Santos Alves e mãe
Sexta-feira 19 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Faustino Agante Pinho dos Santos e pais
— Celina André Eiras e marido 
19h00 – igreja matriz de Fão  
— José Martins Dias e esposa, Idalina Martins Afonso
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria Elisa Graça do Vale Oliveira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
—  Paroquianos
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelina Marques e filho
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados 
— Manuel Fernandes do Monte, esposa e tia Deolinda 

Alves Martins 
— Maria Belmira Alves Sousa, irmão José Albino e pais 
— Zacarias Souto Moreira Andeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Adelina Gomes da Cunha, Manuel Alves Pereira, 

sogros e filho António
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais sogros e cunhados 
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 20 de outubro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa do Acolhimento
— Rosa Barbosa Brás de Sá (1.º Aniv.)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Celeste de Oliveira (1.º Aniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa do Acolhimento
— Nossa Senhora do Rosário
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação graças pelas pessoas nascidas em 1958
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva e sogros
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva
 José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Palmira Fernandes Pereira (12)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Olinda de Oliveira Ribeiro (30.º dia)
— Manuell Gomes da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Martins de Matos, pais e irmã, Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã 
— Hermínia Gomes dos Santos, marido e filhos
— Maria Angelina de Sousa Ferreira e marido
— Mário Ferreira Morgado e família  

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


