
Há, no nosso Programa Pastoral, a intenção de 
vivermos um processo de conversão que ajude cada 

pessoa e cada comunidade a entender que, mais do que ter 
uma missão, cada um/a é uma missão. Cada pessoa e cada 
comunidade é chamada a refletir sobre esta realidade: eu 
sou uma missão (cf. Mensagem para o Dia Mundial das Missões, 
21 de outubro de 2018).

As «sementes de esperança» lançadas ao longo do 
último ano hão de continuar a crescer e a amadurecer, 
como se quer que aconteça ao longo de toda a vida, tam-

bém da vida das co-
munidades cristãs. 
Alegra-nos registar 
o empenho de mui-
tas comunidades em 
«semear» os desafios 
pastorais (cf. programa 
pastoral 2017/18).

Em perspet iva 
comunitária, somos 
convocados para um 
percurso pascal do 
«eu» (individualista) 
ao «nós» (eclesial), 
onde cada um, reves-
tido de Jesus Cristo 
(cf. Gálatas 2, 20), vive 
e caminha com as 
irmãs e os irmãos, 
todos responsáveis 

pela única missão da Igreja, «povo de Deus, de acordo 
com o grande projeto de amor do Pai» (EG 114). 

A imagem da semente que, lançada à terra, precisa 
de morrer para dar fruto, evoca aquele mistério que é a 
força de toda a sementeira: a morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. Assim, sugerimos, para este ano, «um caminho de 
Páscoa», sendo que cada letra da palavra PÁSCOA marca 
o início de cada um dos seis pontos desta caminhada. Eis 
o caminho pascal a percorrer nas comunidades cristãs 
desta arquidiocese de Braga:

Participação ativa e criativa

Avaliação sobre a missão

Servir e acolher a todos

Conversão ao Evangelho

Oração e vida espiritual

Alargar os horizontes da missão

Seguindo o nosso Programa 
Pastoral, é sobre cada um destes 
pontos que iremos refletir ao longo 
do Advento que se aproxima, sem 
deixarmos de seguir a Caminhada 
de Advento que nos é proposta pela 

nossa Arquidiocese para este ano.

34.º Domingo do Tempo Comum
Solenidade de Cristo Rei

1.ª Leit. – Dan 7, 13-14; 
Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;
2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;
Evangelho – Jo 18, 33b-37.
No 34.º Domingo Comum, celebramos a soleni-

dade de  Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor 
do Universo. A Palavra de Deus que nos é proposta 
neste último Domingo do ano litúrgico, convida-nos 
a tomar consciência da realeza de Jesus; deixa claro, 
no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à 
maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que se 
concretiza de acordo com uma lógica própria, a lógica 
de Deus. O Evangelho, especialmente, explica, qual é 
a lógica da realeza de Jesus.

A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir 
no mundo, a fim de eliminar a crueza, a ambição, a 
violência, a opressão que marcam a história dos reinos 
humanos. Através de um “filho de homem” que vai 
aparecer “sobre as núvens”, Deus vai devolver à his-
tória a sua dimensão de “humanidade”, possibilitando 
que os homens sejam livres e vivam na paz e na tran-
quilidade. Os cristãos verão nesse “filho de homem” 
vitorioso um anúncio da realeza de Jesus.

Na segunda leitura, o autor do Livro do Apocalipse 
apresenta Jesus como o Senhor do Tempo e da Histó-
ria, o princípio e o fim de todas as coisas o “príncipe 
dos reis da terra”, aquele que há-de vir “por entre as 
núvens” cheio de poder, de glória e de majestade para 
instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de 
paz. É, precisamente, a interpretação cristã dessa figura 
de “filho de homem” de que falava a primeira leitura.

O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramá-
tico, Jesus a assumir a sua condição de rei diante de 
Pontius Pilatus. A cena revela, contudo, que a realeza 
reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de 
ambição, de poder, de autoridade, de violência, como 
acontece com os reis da terra. A missão “real” de 
Jesus é dar “testemunho da verdade”; e concretiza-se 
no amor, no serviço, no perdão, na partilha, no dom 
da vida.

Uma pergunta que pode surgir – deveria surgir! – 
no nosso coração é esta: Jesus é Rei? Como pode ser 
Rei, num mundo paganizado, num mundo pós-cristão, 
num mundo que esqueceu Deus, num mundo que 
ridiculariza a Igreja por pregar o Evangelho e as suas 
exigências?... Como pode Jesus ser Rei de um mundo 
que não aceita ser o seu reinado? E, no entanto, hoje, 
no último domingo deste ano litúrgico, ao final de um 
ciclo de tempo, voltamo-nos para o Cristo, e procla-
mamo-l’O Rei: Rei das nossas vidas, Rei da história, 
Rei do cosmo, Rei do universo. 
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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 – 17h30
Quinta ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Seja 
Solidário

           2 de dezembro (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Vila Chã

Apoio a Doentes Oncológicos e família
O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro disponibiliza um serviço de Acompa-
nhamento Psicológico gratuito ao doente oncológico e à 
sua família, no Centro de Saúde de Esposende,  visando 
promover a saúde mental e a qualidade de vida desta 
população.

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.

Bênção das Grávidas
Tal como nos últimos anos, teremos no dia 16 de 

dezembro, a Bênção das Grávidas na eucaristia das 
12h00, na Igreja Matriz de Esposende.

Esta bênção estende-se a todas as paróquias da Unidade 
Pastoral, estando aberta a todas as grávidas que queiram 
aparecer, mesmo não pertencendo à Unidade Pastoral.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que contam 
receber esta bênção se inscrevam até ao dia 09 de dezem-
bro, para podermos reservar os lugares e prepararmos uma 
pequena recordação que gostamos de oferecer.

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. Faz parte da missão de todas as Famílias 
a participação ativa e comprometida na Comunidade, 
a Partilha de Bens e o Apostolado. 

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.

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas 
as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anualmente 
a partilha de um dia de Rendimento da Família. Ao 
Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para 
a missão da nossa Comunidade.

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



— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família 
— Manuel da Costa Neiva e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família   
Quarta-feira 28 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da santa Casa da Misericórdia
— P.e João Porto Soares
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e Manuel da Cruz 

Pimenta
— António Domingues da Venda e esposa
— José Lopes Gaifém 
— Maria Emídia Moreira Morais e Laurentino Vidal 

da Silva 
— Miguel Cardoso Moreira
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e pais
— Isabel Maria Peixoto
— Jose Alves Peixoto, esposa e filha
— Shyrley Vianna  Barbosa e familia
— Teresa Martins Ferreira e familia
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Aurélio Alves Martins Cepa 
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e cunhada Espe-

rança
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília Fernandes Dias Hipólito 
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Óscar Alexandre
— Maria Martins Ferreira e marido
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes
— Vítor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
Quinta-feira  29 de novembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes, esposa e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Júlio Joaquim da Silva, esposa e António Joaquim 

da Silva, esposa e cunhados
— Maria Alves Barros e marido
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Isabel)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Alfredo Barbosa Eiras
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Segunda-feira 26 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Artur Moreira Oliveira
— José Inácio Miranda Ferreira
— Rui Manuel de Barros Zão
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Intenções do P.e Avelino Marques Peres Filipe
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— Angelina Miranda dos Santos e marido
— António Miranda Domingues e tias
— Aurélio Fernandes Mouquinho, esposa e filha
— Bernardina Rodrigues Leite
— João dos Santos Pereira
— José Gomes Hipólito, esposa e filho
— José Martins do Monte e filhos
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto Martins da Silva e sogro
— Manuel Gonçalves Martins, esposa e filhos, Manuel 

e Águeda
— Manuel Fernandes Quinta, esposa e família
— Manuel Sá e Silva e esposa
— Maria do Sameiro Fontão Pereira
— Maria Gomes da Silva e família
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho 
Terça-feira  27 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associação Desportiva de Esposende
— António Gomes da Silva Torres e família
— Anselmo Novo
— Carlos Manuel Ferreira Morgado
— Eduardo Pereira Viana e família
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio António da Cruz e esposa
— Cândida Augusta da Silva, marido, nora Virgínia e 

filhos
— Delfina Serra da Cruz e tia Laurinda
— José da Silva Cardoso, esposa, Armanda, nora 

Adélia e cunhado Joaquim
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Maria Ribeiro Alves, Adelino Eiras Passadiço, 

esposa, genro e seus pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— António Luís da Silva, esposa e filho (filha)
— Manuel Augusto Alves da Costa e esposa (filha Alice)
— Teresa dos Santos Alves
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filha
— António Bento Queirós
— António da Costa Fitas, pais e sogros 
— Carlos Pires Fernandes e pais
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros

— José Domingos Martins Vilas Boas
— Mário Escrivães Rodrigues, esposa e filha
— Palmira Fernandes Pereira (18)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Bernardina Rodrigues Leite (30.º Dia)
— Joaquim Faria Briote (30.º Dia)
— Manuel da Vinha Catarino (30.º Dia)
— Maria Alice Lopes do Monte (1.º Aniv.)
— Maria Domingues Gomes (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Ana Paula Lima Viana
— Albino Martins Ferreira e esposa, Eugénia Martins 

Pereira e marido
— Joaquina Alves Nogueira e marido
— Jose Barros
— Maria Rosa Sa Pereira Portela , pais e irmaos
— Rosa Ferreira Martins ,marido e filhos e Ana Fer-

nandes Vasco  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Ferreira Fitas (1.º Aniv.)
— Isabel Maria Ribeiro Ramalho (30.º Dia)

Domingo           02 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Daniel Azevedo Maciel, esposa e filhos (filho José 

Maciel)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coraçao de Jesus 

e Sagrado Coraçao de Maria
— Avelino Ferreira Cardoso
— Isabel Alzira Morais, marido e família (mc José Morais)
— Maria Martins Pinheira  (6)
— Rosa  Ferreira Morgado e marido
— Rosa Domingues Ferreira Neves , marido e familia 
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães

— João Baptista Guerra
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Ana Marques da Silva 
— António Bento Queirós
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires 
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã 
— Rosa de Abreu Baltasar, sogros e neto
Sexta-feira 30 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Augusto Cruz Amaral
— Carolina Nunes Novo e família
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
— Ilda Daniela Cardoso Lima e Joaquim da Silva 

Cardoso
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Carolina Ribeiro Pedrosa e Ana Maria Ferreira da 

Silva Pinto Azevedo 
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Norberto Quintas
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Pelas almas e Teresa Martins Alves Felgueiras
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Torres Ribeiro
— Manuel da Vinha Catarino 
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Zacarias Martins Afonso e família
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
Sábado 01 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Amas
— António Bento Queirós
— Albino Pereira Couto
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Alves Barros (m.c. Conf. Espírito Santo)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Lucinda Martins de Moura (1.º Aniv.)
— Maria Alexandrina Quinta Dias Rodrigues (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas) 
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Maria da Silva Azevedo (nora Fernanda)
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— António Pimenta, pais e sogros
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Carolina Órfão de Sousa

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 dezembro
Pela Evangelização: – Ao serviço da trans-
missão da fé: “Para que as pessoas compro-
metidas com o serviço da transmissão da 
fé encontrem uma linguagem adaptada aos 
nossos dias no diálogo com as culturas”.

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


