
Devemos dar novo alento às quatro Obras Missioná-
rias Pontifícias (OMP) [Propagação da Fé, Infância 

Missionária, São Pedro Apóstolo, União Missionária], 
que sendo as Obras do Papa, são-no também do Episco-
pado e de todo o Povo de Deus. É por isso que apelamos 
uma vez mais para que em todas as nossas dioceses surjam 
“Centros Missionários Diocesanos (CMD) e Grupos Mis-

sionários Paroquiais 
(GMP), laboratórios 
missionários, células 
paroquiais de evan-
gelização que, em 
consonância com as 
OMP e os Centros 
de animação missio-
nária dos Institutos 
Missionários, possam 
fazer com que a mis-
são universal ganhe 
corpo em todos os 
âmbitos da pastoral 
e da vida cristã”, que 
nos animem a ter a 
coragem de alcançar 
todas as periferias 
que precisam da luz 

do Evangelho, numa missão total que deve envolver 
Todos, Tudo e Sempre.

Ao longo deste Ano Missionário, de outubro de 
2018 a outubro de 2019, façamos todos – bispos, padres, 
diáconos, consagrados e consagradas, adultos, jovens, 
adolescentes, crianças – a experiência da missão. Sair. 
Irmos até uma outra paróquia, uma outra diocese, um 
outro país em missão, para sentirmos que somos chama-
dos por vocação a sermos universais, ou seja, a termos 
responsabilidade não só sobre a nossa comunidade, mas 
sobre o mundo inteiro.

Paulo VI interpela-nos a “conservar o fervor do es-
pírito e a suave e reconfortante alegria de evangelizar, 
mesmo quando for preciso semear com lágrimas… É que 
o mundo do nosso tempo que procura, ora na angústia, 
ora com esperança, quer receber a Boa Nova dos lábios, 
não de evangelizadores tristes e desencorajados, impa-
cientes ou ansiosos, mas sim de discípulos missionários 
do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram quem 
recebeu primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles 
que aceitaram arriscar a sua própria vida para que o 
reino seja anunciado e a Igreja seja implantada no meio 
do mundo”.

Não esqueçamos as novas gerações e o mundo dos 
jovens, que nos chamam a construir uma pastoral mis-
sionária “para” e “a partir” dos jovens. 

30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 31, 7-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Hebr 5, 1-6;
Evangelho – Mc 10, 46-52.
A liturgia do 30.º Domingo Comum fala-nos da 

preocupação de Deus em que o homem alcance a vida 
verdadeira e aponta o caminho que é preciso seguir 
para atingir essa meta. De acordo com a Palavra de 
Deus que nos é proposta, o homem chega à vida plena 
aderindo a Jesus e acolhendo a proposta de salvação 
que Ele nos veio apresentar.

A primeira leitura afirma que, mesmo nos mo-
mentos mais dramáticos da caminhada histórica de 
Israel, quando o Povo parecia privado definitivamente 
de luz e de liberdade, Deus estava lá, preocupando-se 
em libertar o seu Povo e em conduzi-lo pela mão, com 
amor de pai, ao encontro da liberdade e da vida plena.

A segunda leitura apresenta Jesus como o sumo-
sacerdote que o Pai chamou e enviou ao mundo a fim 
de conduzir os homens à comunhão com Deus. Com 
esta apresentação, o autor deste texto sugere, antes de 
mais, o amor de Deus pelo Seu Povo; e, em segundo 
lugar, pede aos crentes que “acreditem” em Jesus – isto 
é, que escutem atentamente as propostas que ele veio 
fazer, que as acolham no coração e que as transformem 
em gestos concretos de vida. 

No Evangelho, o catequista Marcos propõe-nos o 
caminho de Deus para libertar o homem das trevas e 
para o fazer nascer para a luz. Como Bartimeu, o cego, 
os crentes são convidados a acolher a proposta que 
Jesus lhes veio trazer, a deixar decididamente a vida 
velha e a seguir Jesus no caminho do amor e do dom 
da vida. Dessa forma, garante-nos Marcos, poderemos 
passar da escravidão à liberdade, da morte à vida.

O grito do cego é já um grito de fé. Chamando Jesus 
“filho de David”, Bartimeu está a dizer que crê que 
Jesus é o messias: “Filho de David, tem piedade de 
mim!”. Repreendem o cego... como o mundo nos quer 
repreender, nos quer impedir e ridicularizar quando nos 
reconhecemos cegos, pobres e coxos e gritamos por 
Jesus: “Filho de David, tem piedade de mim!” Mas 
o cego insiste; grita ainda mais alto! Então, apesar 
da distância, apesar da multidão, apesar do empur-
ra-empurra, Jesus escuta o clamor do cego. “Então, 
Jesus parou e disse: ‘Chamai-o’. O cego lançou fora 
o manto, deu um pulo e foi até Jesus”. Cego esperto, 
aquele! Não perde tempo: dá um salto, deixa tudo, 
desembaraça-se do manto e corre para Jesus. Ele segue 
o conselho do autor da Carta aos Hebreus: “Também 
nós, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, 
corramos com perseverança para a corrida que nos 
é proposta, com os olhos fixos naquele que é o Autor 
e Realizador da fé, Jesus” (12,1s). Quem dera, fizés-
semos assim também: largássemos tudo, deixássemos 
as nossas tralhas e bagunças, os nossos apegos e quin-
quilharias e corrêssemos para 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

Festas de Santa Marinha (Rio Tinto)
A Fábrica da Igreja Paroquial de Rio Tinto aprovou 

as contas das Festas em Honra de Santa Marinha 2018, 
que foram ass seguintes:

Receitas
Feira Lusitana ................................................... 2.843,83 €
Peditório porta a porta ...................................... 7.248,00 €
Patrocínios ........................................................ 3.010,00 €
Venda de rifas ...................................................... 850,00 €
Imagens Sta Marinha ........................................... 280,00 €
Peditório Procissão .............................................. 391,20 €
Peditório Igreja .................................................... 247,95 €
Barracas ............................................................... 602,57 €
Total da Receita  ............................................  15.473,55 €

Despesas
Rui Gomes - Design Gráfico ............................... 375,00 €
Luso Taças (Lembranças) .................................... 106,00 €
Arraial ............................................................... 1 650,00 €
Decoração/Flores/Velas  ...................................... 440,50 €
Licenças e Seguros .............................................. 700,00 €
Miranda e Amigos ............................................... 100,00 €
Joaquim Morgado ................................................ 300,00 €
DJ Joel Maya ....................................................... 300,00 €
Ricardo Agencia (Zecadegas, palco) ................ 2.550,00 €
Insufláveis ............................................................ 210,00 €
Fanfarra ................................................................ 650,00 €
Grupo de Fados da FEP ....................................... 300,00 €
Fogo .................................................................. 1.845,00 €
Jantar p/ Ranchos ................................................. 106,23 €
Eletricidade .......................................................... 244,01 €
Imagens Sta Marinha ........................................... 314,00 €
Gerador ................................................................ 220,00 €
Organista ................................................................ 85,00 €
Total de Despesas  .........................................  10.495,74 €
Saldo de 2018  .................................................  4.977,81 € 
Saldo anterior  .................................................  2.640,96 € 
Saldo de atual  .................................................  7.618,77 €

Convívio de S. Martinho (Vila Chã)
No próximo sábado, 03 de novembro, pelas 19h00 

decorrerá o Convívio de S. Martinho no Centro Pa-
roquial e Social de Vila Chã. 

Haverá bifanas, pataniscas, caldo verde... e claro 
está as tradicionais castanhas!...

Um momento de encontro, animação e partilha!... 
Contamos com a presença e colaboração de todos!....  

Recolha de Plásticos (Fonte Boa e Rio Tinto)
A Junta de Freguesia em colaboração com a Espo-

sende Ambiente, vai disponibilizar contentores para 
a recolha de plásticos nos dias 6 a 9 de novembro,  
junto ao parque de compostagem de Fonte Boa, das 
08h00 às 17h00.

Peditório da Confraria do Santíssimo (Apúlia)
A Confraria do Santíssimo Sacramento de Apúlia 

vai levar a cabo o seu peditório nas primeiras semanas 
de Novembro.

Para facilitar o peditório, estarão alguns membros 
da Confraria, nos dois primeiros fins de semana, à 
porta da igreja Matriz a recolher as ofertas.

continua no próximo (In)formativo



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— Avelino Dourado Pontes e Maria Alves Pontes
— Brialinda Santa Marinha Valente (mc sobrinha Amélia)
— Cidália Gomes da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho
— Maria Mariz da Cruz
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Arnaldo Fortes Lima e esposa
— Circulina Ferandes Faria Torres
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

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

Manuel     
Quinta-feira  01 de Novembro

Todos os Santos e Fiéis Defuntos
Neste dia a Igreja canta a glória e a felicidade dos 

Santos que «gozam em Deus a serenidade da vida 
imortal». Amanhã a Liturgia, desde o início do século 
XI, consagra o dia à memória dos fiéis defuntos, que, 
antecipadamente, na maioria das terras é comemorado 
hoje – Dia de Todos os Santos – com a tradicional Visita 
ao Cemitério. Esta é uma continuação lógica da festa 
de Todos os Santos. Se nos limitássemos a lembrar os 
nossos irmãos Santos, a Comunhão de todos os crentes 
em Cristo não seria perfeita. Quer os fiéis que vivem na 
glória, quer os que vivem na purificação, preparando-
se para a visão de Deus, são todos membros de Cristo 
pelo Baptismo. Continuam todos unidos a nós. A Igreja 
peregrina (Militante) não podia, por isso, ao celebrar a 
Igreja da glória (Triunfante), esquecer a Igreja que se 
purifica no Purgatório (Purgante).

10h00 – igreja paroquial de Gemeses – visita ao Cemitério
— Todos os Santos e almas em geral
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos – No final, visita ao Cemitério
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almas (mc Confraria das Almas)
10h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Fiéis Defuntos – No final, visita ao Cemitério
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
14h00 – Cemitério de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
15h00 – igreja paroquial de Gandra – visita ao Cemitério
— Avelino Miranda Figueiredo
— Avelino Morgado Portela e Pai
— José Pereira Lima e netas Sílvia Maria e Ilda Daniela
— Laurentina Pereira Catarino
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira Lomba
— Pais, sogros, e família de Carlos Linhares
— Rosa Ferreira Martins, marido, filhos e família e 

Marcelino Lima Neves, pai e irmã
— Rosa Patrocínio Alves de Matos, marido e filhos e 

Zulmira da Conceição Gonçalves, marido e filhos

Segunda-feira 29 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Cândido Reis Graça
— Carlos Cardoso Salgado, pais e família
— Carlos Morais da Benta
— Elvira Miranda Trindade
— Franquelim Campos Gaifém e família
— António Pereira Ribeiro (mc Irmandade)
— Belmiro Gomes Viana (mc Irmandade)
— Berta Pinto de Campos (mc Irmandade)
— Judite Pinto de Campos (mc Irmandade)
— Silvina dos Santos Pereira (mc Irmandade)
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e afilhado
— Carolina Miana Correia e marido
— Jaime Gomes Ferreira Martins e pais
— João dos Santos Pereira
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Fernandes Carvalho, esposa e família
— Maria da Conceição Gomes Carvalho e marido
— Maria Gomes da Silva e família
— Narciso Figueiredo de Carvalho e família
— Nelson Rodrigues Carvalho, esposa e filhos
Terça-feira  30 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Félix da Cruz e filho
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim Moreira Barros
— Marcelina Gonçalves Pimenta, marido e filho
— Maria Alves Barros e Marido
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Alves de Faria
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Maria Alice Barbosa Brás, pais e irmã
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria laice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar
Quarta-feira 31 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e tio António Oliveira
— António Pereira Ribeiro
— José Ferreira do Vale, esposa Ilídia Henrique Fer-

reira e filho
— Manuel de Jesus Ferreira, esposa e filhos
— Maria Augusta Pires Morais

— Albino Ferreira da Silva e irmã Teresa
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— António Pimenta, pais e sogros
— Henrique José da Lomba, esposa e família (filha Ana)
— Joaquim Carvalho Martins
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (14)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Almas
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana  Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais, irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— António Sá  Pereira  Lomba (pessoa amiga)
— Manuel Ferreira Martins e esposa e em honra de 

São Martinho e São Lourenço
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Fernandes Alves Júnior  (30.º Dia)
— Jorge Manuel Antunes Carneiro da Costa (30.º Dia)
— Maria Tereza Martins Afonso (1.º Aniv.)
Domingo           04 de novembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Mário Vieira de Sousa (Conf. Divino Espírito Santo)
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel (10)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Fátima)
— Henrique da Silva, esposa e Manuel Gomes Pimen-

ta e família
— Manuel Matos Ferreira, pais, irmãos e sobrinhos
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

No final da missa, Visita ao cemitério
— Irmãos da Confraria das Almas
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santíssimo Sacramento , Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Américo Rodrigues Silva, filho, pais e sogros (esposa)
— Avelino Gonçalves Pereira
— Camille Lerch
— Maria Martins Pinheira  (2)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva e família

16h00 – Cemitério de Apúlia
— Fiéis Defuntos
16h00 – Cemitério de Fão
— Fiéis Defuntos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Todos os Santos
Sexta-feira 02 de novembro

Comemoração dos Fiéis Defuntos
O Dia de Fiéis Defuntos não é dia de luto e tristeza. 

É dia de mais íntima comunhão com aqueles que «não 
perdemos, porque simplesmente os mandámos à fren-
te» (S. Cipriano). É dia de esperança, porque sabemos 
que os nossos irmãos ressurgirão em Cristo para uma 
vida nova. 

16h30 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos
18h00 – igreja matriz de Fão  
— Fiéis Defuntos
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Fiéis Defuntos
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Fiéis Defuntos 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Fiéis Defuntos
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Candido Lopes de Miranda e pais
— Carlos Alberto Fernandes Martins e pais
— Carolina Alves Correia Deveza
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Joaquim Gomes Tomé Junior e esposa
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Zacarias Martins Afonso e família
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Alves Peixoto, esposa e filha
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Fiéis Defuntos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
Sábado 03 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Augusto Carvalho, P.e Carlos Martins de Lima,  

P.e Sebastião Matos, P.e Justino Moreira e P.e An-
tónio Fernandes de Sá

— Maria de Boaventura Pires
— Albino Pereira Couto
— António Bento Queirós 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido 
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Salvador Graça da Silva (7.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Nossa Senhora Fátima e ao Santíssimo Sacramento
— Fiéis defuntos
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adelino Morgado Portela

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 novembro
Universal: – Rezar pela PAZ: “Para que a lin-
guagem do coração e do diálogo prevaleçam 
sempre sobre a linguagem das armas”.

Apúlia ................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Esposende .............. Quinta – 01/11 ................... 10h00
Fão ......................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Fonte Boa .............Domingo – 04/11 .................. 10h00
Gandra .................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Gemeses .................Quinta – 01/11 .....................10h00
Rio Tinto ................ Quinta – 01/11 ................... 10h00
Vila Chã ................. Quinta – 01/11.................... 14h00


