
Eestamos, ou devemos estar, todos em MISSÃO. E 
para renovarmos a nossa ação missionária diziam-no 

os os nossos bispos, na nota da Conferência Episcopal 
sobre o Ano Missionário Nacional que estamos a publicar, 
que não podemos esquecer as novas gerações e o mundo 
dos jovens, que nos chamam a construir uma pastoral 
missionária “para” e “a partir” dos jovens. No contacto 
direto com eles, com as suas esperanças e frustrações, 
anseios e contradições, tristezas e alegrias, anunciemos 

as boas notícias da 
parte de Deus. Nesse 
contacto, à imagem 
do Senhor Jesus, “o 
missionário não se 
irrita, não desanima, 
não despreza nem 
trata com dureza… 
mas a todos procura 
atrair com bondade 
até aos braços de 
Cristo, o Bom Pas-
tor” (MI 43).

 Que este Ano 
Missionário se torne 
uma ocasião de graça, 
intensa e fecunda, de 
modo que desperte 

o entusiasmo missionário. E que este jamais nos seja 
roubado! Nesse entusiasmo, a formação missionária 
deve perpassar toda a nossa catequese e as escolas de 
leigos, e ser inserida nos currículos dos Seminários e das 
Faculdades de Teologia.

Celebremos este Ano Missionário “sob a proteção 
de Maria, para que sejamos no mundo sentinelas da 
madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de 
Jesus Salvador, aquele que brilhou na Páscoa, e descobrir 
novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha 
quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de 
meios e rica no amor”.

Recordemos mais uma vez o que nos dizia esta Nota 
Pastoral no texto que publicamos no último (In)forma-
tivo: “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.”

31.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 6, 2-6; 
Salmo – Sal 17, 2-3. 4 e 47. 50-51ab;
2.ª Leit. – Hebr 7, 23-28;
Evangelho –  Mc 12, 28b-34.
No Antigo Testamento, embora se fale do amor 

de Deus, domina o temor. Jesus revela que “Deus é 
Amor”, – amor confiante, fiel, libertador, plenificante, 
pessoal. Deus conhece-nos pelo nome, como um pai 
a seus filhos; ama-nos mais que uma mãe aos filhos.

O amor é a essência dos mandamentos; é a síntese 
da verdadeira  Religião e da Ética cristãs. Jesus pro-
clama o amor a Deus e ao próximo como um único 
mandamento.

A 1.ª leitura refere-se à principal oração dos judeus, 
ou “credo histórico de Israel”, cume das prescrições 
do Deuteronómio. Era a profissão de fé dos Israelitas, o 
“Shemá” = escuta Israel, que sabiam de cor e rezavam 
três vezes ao dia, proclamando a unicidade de Deus e 
apelando ao seu amor.

A 2.ª leitura demonstra que o sacerdócio de Jesus 
é muito superior ao sacerdócio da Antiga Aliança. Ele 
é o único e perfeito Mediador entre Deus e os homens, 
oferecendo-se em sacrifício agradável a Deus para 
sempre. O sacerdócio de Cristo é a realização plena 
do amor.

O Evangelho mostra que entre 613 preceitos, os 
Israelitas procuravam saber qual o principal e que de 
qualquer forma unisse a todos, defendendo uns que 
era a observância do sábado, outros o amor ao próxi-
mo. Jesus centra tudo no amor a Deus e ao próximo, 
formando ambos o único mandamento. Enquanto o 
“doutor” em Mateus e Lucas intervém para pôr Jesus 
à prova, em Marcos, o “doutor-escriba” é bem inten-
cionado, merecendo um elogio.

O Evangelho diz-nos, de forma clara e inquestio-
nável, que toda a experiência de fé do discípulo de 
Jesus se resume no amor – amor a Deus e amor aos 
irmãos. Deus nunca se apresenta como concorrente 
do homem. Seria assim se disséssemos que é preciso 
amar Deus ou o próximo. Ora, o escriba que encontra 
Jesus diz “amar Deus de todo o coração… e amar o 
seu próximo como a si mesmo vale mais que todas as 
oferendas e sacrifícios”. Para não se ficar longe do 
reino de Deus, basta, pois, amar Deus e o seu próxi-
mo. Foi o testemunho deixado por Jesus: o seu amor 
pelo Pai levava-o a retirar-se para o monte para rezar, 
a erguer os olhos para o céu antes de fazer milagres, 
mas ao mesmo tempo ia ao encontro dos doentes, dos 
excluídos, dos pecadores, das multidões perdidas como 
ovelhas sem pastor. E depois, na cruz, vira-se para seu 
Pai, mas também para o ladrão crucificado ao seu lado, 
para Maria e João, para os verdugos que não sabiam o 
que faziam, dizia Ele. E não esqueçamos a palavra de 
João, que esclarece muito bem o duplo mandamento: 
aquele que diz “amo a Deus” e não ama o seu próximo 
é um mentiroso.
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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. Sebastião (Fonte Boa)
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte Boa aprovou 

as contas das Festas em Honra de S. Sebastião 2018, 
que foram ass seguintes:

Receitas
Patrocínios (empresas e Junta de Freguesia) .. 10.450,00 €
Peditório porta a porta .................................... 16.977,00 €
Atividades ......................................................... 3.896,34 €
Zés P’reiras ....................................................... 1.381,76 €
Peditório Procissão ........................................... 1.703,00 €
Peditório Igreja .................................................... 462,20 €
Outros Donativos ................................................. 757,02 €
Total da Receita  ............................................  35.627,32 €

Despesas
Artistas  ........................................................... 13.745,00 €
Banda de Música e Fanfarra ............................. 2.400,00 €
Zés P’reiras e Insufláveis  ................................. 1.283,50 €
Procissão (Armação, figurados e GNR)  .......... 2.133,28 €
Arraial, Palco, Som, Fogo e Florista .............. 12.252,50 €
Seguro e Licenças  ............................................ 1.206,77 €
Diversos  ........................................................... 1.490,24 €
Total de Despesas  .......................................... 34.511,29 €
Saldo de 2018  .................................................. 1.116,03 € 
Saldo anterior  ...............................................  10.332,88 € 
Saldo de atual  ................................................ 11.448,91 €

Peditório da Confraria das Almas (Apúlia)
A Confraria das Almas de Apúlia vai levar a cabo 

o seu peditório ao longo deste mês de Novembro.
Para facilitar o peditório, ao fim de semana esta-

rão alguns membros da Confraria à porta da igreja 
Matriz a recolher as ofertas.

Mês das Almas em Criaz (Apúlia)
Durante o mês de novembro, celebrando o Mês das 

Almas, teremos a reza do terço, de segunda a sexta, às 
18h45, na Capela de Nossa Senhora do Amparo.

Taxa do Cemitério (Fonte Boa e Rio Tinto)
Informa-se a todos os proprietários de sepulturas e 

jazigos, que se encontra à cobrança a taxa de manuten-
ção do cemitério, a qual deve ser liquidada durante o 
mês de novembro, na secretaria da Junta de Freguesia.

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.

Direitos Paroquiais em pagamento
Os direitos paroquiais são pagos, por norma, entre 

janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comunidades 
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 respetivos envelopes e entre-
gar ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica da Igreja 
ou depositar no Ofertório das Missas em cada paróquia.

continua no próximo (In)formativo



— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 
Afonso e família 

— Porfírio Capitão Eiras Novo 
Quarta-feira 07 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— António Fernandes Lopes e esposa, Rosalina Fer-

reira Belo
— José Lopes Gaifém
— Rogério Santos do Vale 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Alfredo Fernandes Fragoso e esposa
— Arminda Lopes Moreira
— Avelno Lima Rodrigues Correia
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Joaquim Faria Briote
— José Martins Afonso Junior e família
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Luisa Formoso e família 
— Padre Manuel Alberto
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas) 
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Amália do Nascimento Casimiro Torres e ação de 

graças a Nossa Senhora de Fátima
— António Carlos da Silva Hipólito, Laurentina Aran-

tes Carreira e Orlando Hipólito
— António Gomes da Vinha, esposa e famíliares
— António Gonçalves Belinho, Rosa Gonçalves Be-

linho e Manuel Gonçalves Carvalho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Evaristo Gonçalves Vasco
— Felismina Santa Marinha Valente Gonçalves (mc 

pessoa amiga)
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Afonso
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Gomes Catarino e esposa
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Mário do Vale Valente e esposa (mc filha Amélia)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Luis Miguel Costa Sá Pereira  (mc pais)

Quinta-feira  08 de novembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Arminda Mendonça Machado e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Hortência Fernandes Macieira, pais e sogros
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e irmã 

Rita
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares e familia (pais)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria da Conceição Pinto de Oliveira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Albino Gonçalves Neiva Júnior e esposa 

Segunda-feira 05 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Albino Pedrosa Viana e Maria da Glória Lopes de 

Miranda
— Alfredo Simões da Costa e esposa
— P.e António Afonso, Augusto da Silva Fernandes e 

Esposa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino do Vale Miranda e filho Adelino Carvalho 

do Vale
— Adelino Torres do Monte, pais e irmã
— Augusto da Silva Fernandes
— Carlos Morais da Benta
— António Pereira Ribeiro (mc Irmandade)
— Adelaide Magalhães do Vale  (mc Irmandade)
— António Devesa Sá Pereira  (mc Irmandade)
— Berta Pinto de Campos  (mc Irmandade)
— Cândida Graça do Vale  (mc Irmandade)
— Judite Pinto de Campos (mc Irmandade)
— Silvina dos Santos Pereira  (mc Irmandade)
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro
— Ana Fernandes do Padre
— Antonio Miranda Domingues e sogro
— Antonio Vasco Gomes Tomé
— Bernardina Rodrigues Leite
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
— Manuel Gonçalves de Araújo, esposa e genros
— Maria Gomes da Silva e família
— Narciso Figueiredo Carvalho e família 
Terça-feira  06 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António da Ponte e Silva e sua mãe
— Benditas Almas do Porgatório e Carminda Moreira
— Deolinda de Oliveira
— Joaquim Maia Vieira e sogros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina R. L. Anjo Eiras, pais, sogros, irmãos 

e cunhados
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Palmira Rodrigues de Azevedo, marido, filho e 

irmão António
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Alminhas da Barca
— Manuel Carreira Martins e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Em honra de S. José 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Gonçalves Branco
— António Joaquim Pires e esposa 
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e família
— Manuel Meira Alves 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, mãe e avó 
— Maria Pires Lisboa, marido e filha Lúcia 

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)
— Rosa Cruz Veiga (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda
— António Pereira de Azevedo e familia (filha M. do 

Carmo)
— Deolinda Ferreira da Silva, irmãos e cunhada
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage (filha Deolinda)
— Manuel Caseiro dos Santos e filhos
— Palmira Fernandes Pereira (15)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel  Rodrigues Ferreira (30.º dia)
— Adelino Martins Ferreira  de Oliveira 
— Joaquim de Souza Bezerra e Familia
— Maria  Martins Pinheira  (3)
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Jorge Manuel Antunes Carneiro da Costa (1.º aniv.)
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa
Domingo           11 de novembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (11)
— Arminda Martins Alves Ferreira, pais e irmãos
— Herminda Alves do Paço (30.º Dia)
— José Alves Nogueira
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Padroeiro S. Martinho
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Monsenhor Manuel Baptista de Sousa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e António Gomes Torres

— Alfredo Marques da Silva, filho, pais e sogros
— Almas
— Ana Gonçalves Ferreira, marido pais e filhos
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Maria Gonçalves Palmeira, marido filha e neto
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
— Renata Fernandes Couto 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã 
— Rosa de Abreu Baltazar, sogros e neto
Sexta-feira 09 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Carlos Cândido Pereira da Silva e Pai
— Idalina Afonso dos Santos e marido
— José Martins Dias e esposa, Idalina Martins Afonso
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Manuel Jesus do Vale, esposa, filhos Manuel e 

Adriano e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Ação de Graças ao Coração de Jesus
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Belmiro Morgado Viana
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Gonçalves de Oliveira, esposa, filho e neto
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernnado de Sá Lima, José Domingos 

Torres e Maria dos Prazeres Gomes Tomé
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Irene Domingues da Venda e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria Celeste Gonçalves Pereira e irmã Rosa
— Rosa Gonçalves Pereira, marido e filho Álvaro
Sábado 10 de novembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento de Queirós (30.º Dia)
— Renata Fernandes Couto (1.º Aniv.)
— 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

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


