
Como Viver a Missão?O Papa Francisco indica qua-
tro dimensões para prepararmos e vivermos o Mês 

Missionário Extraordinário:
– Encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua 

Igreja: Eucaristia, Palavra de Deus, oração pessoal e 
comunitária.

– Testemunho: os santos, os mártires da missão e os 
confessores da fé, 
que são expressão das 
Igrejas espalhadas 
pelo mundo.

– Formação: bí-
blica, catequética, 
espiritual e teológica 
sobre a missão.

– Caridade mis-
sionária: ajuda ma-
terial para o imenso 
trabalho da evange-
lização e da forma-
ção cristã nas Igrejas 
mais necessitadas.

Estas dimensões 
de oração, reflexão e 
ação propostas pelo 
Santo Padre, assim 

como o tema do Dia Mundial das Missões em 2019 – 
“Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo” – estarão presentes nas várias iniciativas 
diocesanas ao longo de todo o Ano Missionário, sempre 
centrados na Palavra e na Eucaristia: “partilhar a Palavra 
e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e 
vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade 
santa e missionária”.

 A missão dada por Jesus aos seus discípulos é im-
pressionante: uma missão ampla “por todo o mundo” (Mc 
16,15), “a todas as gentes” (Mt 28,19), eficaz nos “sinais” 
que a acompanham (Mc 16,17), profunda e alegre, que só 
pode realizar-se desde a experiência do Ressuscitado e a 
sua colaboração confirmada (Mc 16,20). Do encontro com 
a Pessoa de Jesus Cristo nasce a Missão que não se baseia 
em ideias nem em territórios, mas “parte do coração” e 
dirige-se ao coração, uma vez que são “os corações os 
verdadeiros destinatários da atividade missionária do 
Povo de Deus”.

 As iniciativas e atividades de cooperação missionária 
são dirigidas e coordenadas em toda a parte, por mandato 
do Sumo Pontífice, pela Congregação para a Evangeli-
zação dos Povos. Contudo, cabe às Igrejas locais, (...), 
a nível diocesano, na pessoa do próprio Bispo, tarefas 
semelhantes. 

29.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 53, 10-11; 
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 4, 14-16;
Evangelho – Mc 10, 35-45.
A liturgia do 29.º Domingo Comum lembra-nos, 

mais uma vez, que a lógica de Deus é diferente da 
lógica do mundo. Convida-nos a prescindir dos nossos 
projetos pessoais de poder e de grandeza e a fazer da 
nossa vida um serviço aos irmãos. É no amor e na 
entrega de quem serve humildemente os irmãos, que 
Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira.

A primeira leitura apresenta-nos a figura de um 
“Servo de Deus”, insignificante e desprezado pelos 
homens, mas através do qual se revela a vida e a sal-
vação de Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na 
simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega 
e no dom de si mesmo não é, aos olhos de Deus, uma 
vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida 
fecunda e plenamente realizada, que trará libertação e 
esperança ao mundo e aos homens.

Na segunda leitura, o autor da Carta aos Hebreus 
fala-nos de um Deus que ama o homem com um amor 
sem limites e que, por isso, está disposto a assumir a 
fragilidade dos homens, a descer ao seu nível, a par-
tilhar a sua condição. Ele não se esconde atrás do seu 
poder e da sua omnipotência, mas aceita descer ao 
encontro homens para lhes oferecer o seu amor.

No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se 
deixarem manipular por sonhos pessoais de ambição, 
de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem 
da sua vida um dom de amor e de serviço. Chamados 
a seguir o Filho do Homem “que não veio para ser 
servido, mas parta servir e dar a vida”, os discípulos 
devem dar testemunho de uma nova ordem e propor 
um mundo livre do poder que escraviza.

Observando o evangelho, notemos como os dois 
irmãos, Tiago e João, se dirigem a Jesus: “Nós que-
remos que nos faças o que Te vamos pedir”. Isto não 
é modo de pedir nada ao Senhor, isto não é modo de 
rezar. Aqui não há humildade, não há abertura para 
procurar a vontade do Senhor a nosso respeito, mas 
apenas o interesse cego de realizar a nossa vontade. 

Muitas vezes, é assim também que rezamos, com 
este tom, com esta atitude. Recordemos a palavra do 
Apóstolo: “Não sabemos o que pedir como convém” 
(Rm 8,26). Somos tão frágeis, tão incapazes de com-
preender os desígnios de Deus, que os nossos pedidos, 
muitas e muitas vezes, não são segundo o coração do 
Senhor e, portanto, não são para o nosso bem.

Neste Dia Mundial das Missões somos convidados 
a agarrar o desafio de ousar dar de nós, de partilhar o 
que somos e o que se temos, na confiança que o pouco 
que se tem, para Deus, tornar-se-á sempre abundância 
e será sempre para o bem de muitos. Colocar nas mãos 
de Deus a nossa pequenez e as nossas fragilidades é 
agarrar o desafio da Missão que Deus coloca no coração 
de cada um.
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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

Festas de S. Bemto (Apúlia)
A Fábrica da Igreja Paroquial de Apúlia aprovou, na 

sua última reunião, as contas das Festas de S. Bento 
2018, bem como a nova Comissão de Festas.

As contas foram as seguintes:
Receitas

Rifas do Natal  .................................................  1.200,00 €
Passeio  ............................................................  1.000,00 €
Peditório  .........................................................  6.000,00 €
Novenas e Procissão  .......................................  2.000,00 €
Patrocínios  .........................................................  365,00 €
Sub-total de receitas  .....................................  10.565,00 €
Saldo Anterior  .................................................  4.000,00 €
Total da Receita  ............................................  14.565,00 €

Despesas
Cartazes  .............................................................  235,00 €
Licenças  .............................................................  930,00 €
Arraial  ..............................................................  2000,00 €
Fogo  ................................................................  2.500,00 €
Cantor (palco e gerador)  .................................  4.750,00 €
Ranchos  ..........................................................  1.400,00 €
Capela  .............................................................  1.500,00 €
GNR  ...................................................................  125,00 €
EDP  ....................................................................  125,00 €
Total de Despesas  .........................................  13.565,00 €
Saldo  ...............................................................  1.000,00 €

Com a anuência da Fábrica da Igreja, este saldo foi 
entregue à nova Comissão, constituída pelas seguintes 
pessoas:
Presidente – Párocos
Vice-Presidente – Daniela Sofia Oliveira Faria
Tesoureiro – Ricardo da Silva Correia
Vogais – Alexandre Miguel da Costa Ribeiro, Ana Ribei-

ro do Padre Pereira, Eduarda Junqueira Ribeiro, 
Filipa Bouça mano, João Pedro Faria, Ricardo 
Filipe Faria Miranda, Rosa Linda Silva Martis e 
Sérgio Filipe Carreirinha.

Várias da paróquia de Fonte Boa
u A Confraria da Senhora do Rosário apresentou 

as suas contas ao Conselho Económico as quais foram 
aprovadas. 
Total de receitas  ..........................................  2.026,30 €
Total de despesas  ...........................................  449,00 €
Saldo entregue ao CEP  ...............................  1.577,30 €

u O Grupo de Jovens “Nova Era” entregou ao 
Conselho Económico a quantia de 250,00 €,  provenientes 
das várias atividades realizadas, para ajuda nas diversas 
despesas da paróquia. 

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.

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 24 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
— António Inácio da Costa
— Salvador Neiva Barreiro, pais, avós e familiares
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho, Márcio Filipe 

Faria Ferreira
— Cândida dos Reis Graça
— Jair Aparecido Orsy
— Manuel Gomes Mendanha, esposa e filhos
— Maria Gonçalves da Silva Cruz, marido e pais
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais, irmãos e 

cunhadas
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— António da Silva Lavandeiras e esposa
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (m.c. Angelina Ferreira)
— Argemiro Dias dos Santos, esposa e filho
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro e família
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Batista Cerqueira
— Zacarias Martins Afonso     
Quinta-feira  25 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
— Ilda Daniela, Joaquim da Silva Cardoso e avós
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto da Silva Fernandes
— Aurélia Ferreira Pires
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas, avós e bisavós
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Fernando Bento Queirós, cunhado, pais e sogros
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

filhos
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Laurinda de Jesus Monteiro e família

Segunda-feira 22 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Matilde da Silva Bizarro, marido e filhos
— Rui Manuel Barros Zão e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albina Barros Peixoto, marido, filho e Sr. Albino 

Pedrosa Campos
— António Gonçalves Leites
— Cândida Reis Graça
— Carlos Morais da Benta
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
— Manuel de Jesus Alves Lopes
— António Pereira Ribeiro  (mc Irmandade)
— Berta Pinto de Campos  (mc Irmandade)
— Judite Pinto de Campos  (mc Irmandade)
— Luís Morais da Silva  (mc Irmandade)
— Silvina dos Santos Pereira  (mc Irmandade)
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas (m.c. Lurdes Lima) 
— Cláudio Gonçalves da Torre e esposa
— João Dias Lopes e Laura Barros
— Licínio Regado Eiras 
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Maria Leonilde, Joaquim Real e família
Terça-feira  23 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— António Gomes da Silva Torres e família
— José do Vale Gonçalves e filho
— Manuel Gonçalves Cardante
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Augusto da Silva Fernandes
— Almas do Purgatório
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, filha, pais e sogros
— Augusto Rosa Gonçalves, esposa e família
— David da Silva Sampaio
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Boaventura Pires, esposa e filha
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pai
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António José de Sousa, esposa, filhas, genros e 

netos
— Florinda Alves Miranda
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Augusto da Silva Fernandes
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro
— João Miranda Faria, pais e sogro
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz

18h00 – igreja matriz de Fão
— S. João Paulo II
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Albino Ferreira Miranda (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva
— António Pereira de Azevedo e família (esposa)
— Baltazar Branco de Matos
— Brilhantina Ferreira da Silva
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Palmira Fernandes Pereira (13)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Gonçalves Alvim (1.º Aniv.)
— Victor Miguel Ribeiro da Silva Miranda (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e genro
— Teresa Martins Ferreira  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Helena Pinto Alves Ferreira (30.º Dia)
Domingo           28 de outubro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (9)
— Prodência Pimenta de Lima, marido, pais e irmãos 

(pessoa amiga)
— Virginia Alves dos Santos e família (filha Celeste)

09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— José  Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Laurentina Pereira Catarino
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria Martins Pinheira (1 )
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e Maria da Silva Du-

arte e família

— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Nossa Senhora de Fátima
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Alice)
— José Fernando Gonçalves de Sousa e sogros
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino dos Santos Catarino e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— José Lopes da Silva, esposa e sogros
— Manuel da Silva Félix
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 26 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Artur Moreira Oliveira
— Maria da Conceição Meira Vila Chã 
19h00 – igreja matriz de Fão  
— S. João Paulo II, Nossa Senhora de Fátima e Beata 

Alexandrina
— António Domingues da Venda e esposa
— Maria adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Olga Dias Cubelo Soares e família
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel  Gaifém Morgado, pais, sogros e familia
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António José da Torre Pereira e esposa
— Aurélio Alves Martins Alves
— Cecilia Ferreira Sá Condesso
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais  e irmão
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc nicho do Souto)
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Aurélia Linhares de Campos
— Boaventura Nunes Cardoso e esposa
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Hipólito Rodrigues de Carvalho
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 27 de outubro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— P.e António Fernandes de Sá
— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
— António Bento Queirós 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. João Paulo II 

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

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”.


