
A Esperança, esta desconhecida...
Na missa celebrada na manhã de 25 de Outubro 

de 2018 o Papa chamou a atenção para um dos sacra-
mentos principais da salvação humana, a confissão. 
Experimentamos a graça da vergonha quando confes-
samos a Deus o nosso pecado, falando «face a face» 
com o sacerdote, «nosso irmão». E não pensando em 
dirigir-nos directamente a Deus, como se fôssemos 
«confessar-nos por e-mail».

Depois de ter tido a sensação de ser libertado pelo 
sangue de Cristo e de ser «recriado», são Paulo sente 
que algo ainda o torna escravo. E na carta aos Roma-
nos (7, 18-25) – recordou o Papa – define-se «infeliz». 
«Ontem, Paulo anunciava a salvação em Jesus Cristo 
pela fé», e hoje «como irmão descreve aos seus irmãos 
de Roma a sua luta interior: “Sei que na minha carne 
não habita o bem”. Há o desejo do bem, mas não a ca-
pacidade de o realizar. Não faço o bem que quero, mas 
o mal que aborreço. E este mal é feito pelo pecado que 
habita em mim». Ele confessa-se pecador: «Cristo sal-

vou-nos, somos livres. 
Mas eu sou um pobre 
pecador, um escravo».

Trata-se da «luta 
dos cristãos», da nossa 
luta diária. «Quando 
quero fazer o bem – 
explicou o Papa – o mal 
está ao meu lado! No 
meu íntimo, digo sim 
à lei de Deus, mas nos 
meus membros vejo ou-
tra lei, que luta contra 
a lei da minha razão e 
me escraviza». E nós 
«nem sempre temos a 
coragem de falar como 
são Paulo sobre esta 

luta. Procuramos sempre uma justificação: «Somos 
todos pecadores!». É contra esta atitude que devemos 
lutar. Aliás, «se não reconhecermos isto – disse o 
Papa Francisco – não poderemos receber o perdão de 
Deus, pois se ser pecador é uma palavra, um modo de 
dizer, não precisamos do perdão divino. Mas se é uma 
realidade que nos escraviza, temos necessidade desta 
libertação interior do Senhor».

Durante a missa celebrada na manhã de quinta-feira, 
24 de Outubro, o Papa repropôs a atitude com a qual os 
cristãos devem aproximar-se do mistério da salvação 
actuada por Jesus. Ao comentar a carta aos Romanos, o 
Santo Padre fez notar que o apóstolo indica «um cami-
nho para viver conforme a lógica do antes e do depois».

12.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Zac 12, 10-11; 13,1; 
Salmo – Sal 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. – Gal 3, 26-29;
Evangelho – Lc 9, 18-24.

 A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa 
reflexão a figura de Jesus: quem é Ele e qual o impacto que 
a sua proposta de vida tem em nós? A Palavra de Deus que 
nos é proposta impele-nos a descobrir em Jesus o “mes-
sias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através 
do amor e do dom da vida; e convida cada “cristão” à 
identificação com Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer 
da própria vida um dom generoso aos outros.

A primeira leitura apresenta-nos um misterioso 
profeta “trespassado”, cuja entrega trouxe conversão e 
purificação, para os seus concidadãos. Revela, pois, que 
o caminho da entrega não é um caminho de fracasso, mas 
um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. 
João, o autor do Quarto Evangelho, identificará essa mis-
teriosa figura profética com o próprio Cristo.

A segunda leitura reforça a mensagem geral da liturgia 
deste Domingo, insistindo que o cristão deve “revestir-se” 
de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o 
caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos 
crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade 
e herdeiros da vida em plenitude.

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: 
“e vós, quem dizeis que Eu sou?”, e apresenta o caminho 
messiânico de Jesus, não como um caminho de glória e de 
triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de 
cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse 
caminho de entrega, de doação, de amor total.

Estejamos atentos a um detalhe importante do Evange-
lho: Jesus distingue a pergunta sobre a opinião do mundo 
daquela outra, sobre a fé dos discípulos. «Quem dizem os 
homens que eu sou?» As opiniões são humanas e, portanto, 
incompletas, parciais, superficiais. Ainda hoje é assim: o 
mundo nunca poderá compreender Jesus na sua profun-
didade e verdade última. Uns acham-no um sábio; outros, 
um iluminado, ou um filósofo, ou um humanista, ou um 
revolucionário romântico; outros acham-no, sinceramente 
um alienado ou um falso profeta... Em geral, o mundo 
atual, vê-lo quase como um mito, bonzinho, romântico, 
mas sem muita serventia prática...

Mas, Jesus, pergunta aos discípulos, e pergunta 
também hoje nós: «E vós, quem dizeis que eu sou?» A 
resposta de Pedro é perfeita, é completa: «És o Messias 
de Deus». Esta resposta não veio da lógica humana, da 
inteligência ou da esperteza de Pedro, pois a inteligência 
humana sozinha não pode alcançar quem é Jesus. Só na 
revelação do Pai, isto é, só na experiência da fé da Igreja, 
nós podemos ter acesso ao mistério de Cristo, à sua rea-
lidade profunda. Portanto, não nos deve surpreender se o 
mundo tem dificuldade de acreditar realmente, de aceitar 
seriamente a Cristo e as exigências do seu Evangelho.
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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 ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

À atenção dos noivos
Porque alguns noivos não lêem as Orientações Pas-

torais que lhes são entregues, recordamos mais algumas 
ainda em vigor e que lhes são dadas a conhecer quando 
começam a preparar o casamento:

Se pretenderem a prestação litúrgica de algum Grupo 
Coral da Paróquia, devem requerê-la atempadamente. 

As pessoas do Coro não recebem, pessoalmente, 
nada por esse serviço. Mas, como forma de moderação 
dos pedidos e de gratificação pelo serviço, os noivos 
contribuirão, com uma verba para os fins que o Grupo 
tenha acordado. 

O Coro da Paróquia não é obrigado a prestar este 
serviço. Se não quiser ou não puder, abrir-se-à a porta 
a outro grupo de fora, nas condições que a seguir se 
enumeram:

Cabe ao Pároco definir em que termos aceita que 
dentro da sua Paróquia possa vir cantar, em casamen-
tos ou outras cerimónias similares, um coro de fora 
da Paróquia. De qualquer modo, se o Coro vier de 
outra Paróquia ou entidade, deverá apresentar uma 
Declaração de que se trata de um Coro Litúrgico 
ou similar, passado pelo Pároco da Paróquia a que 
pertence o coro e, numa tentativa de sintonização com 
o celebrante, apresentará previamente o programa a 
executar nesse casamento. Também aqui, a Contri-
buição do Coro para a Paróquia onde vai prestar o seu 
serviço será de acordo com as orientações da mesma.

Matrículas na Catequese
Estão já a decorrer as matrículas para a Catequese 

(1.ª matrícula) na Unidade Pastoral Esposende Cen-
tro/Sul. A Renovação da Matrícula, para os outros, 
decorrerá junto dos Coordenadores/Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os pais 
devem entregar já a contribuição habitual (10,00 €) para 
as despesas da Catequese.

Festas de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas em honra de São Sebastião de 

Fonte Boa vem, por este meio, convidar todos os paro-
quianos a participar como figurados na procissão em 
honra de São Sebastião. Este ano, o valor do aluguer dos 
fatos ficará a cargo da comissão organizadora.

Assim sendo, no dia 29 de junho às 19h00, estaremos 
no centro paroquial para tirar medidas.

Inscrições no Centro Social (Fonte Boa)
Avisam-se todos os Encarregados de Educação que 

estão abertas as inscrições e as renovações para ATL, 
Cantina e Transporte do dia 11 a 28 de junho.

Está afixado nas instalações do Centro os documentos 
necessários para o efeito.



— Manuel de Sousa Freitas e família
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa Cruz
— Olívia Sá Eiras, marido e filha
Quarta-feira 26 de junho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção Particular
— João Rodrigues Vilarinho e família
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Amélia da Silva Vilela
— Amélia e marido Nivaldo Silva
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós Virgínia e Maria 

Rosa
— Cármen Pires
— José Salvador Graça da Silva
— Ludovina Mendanha e marido Celestino Pires
— Maria Augusta e marido Emídio Morais
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente e pais
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Ana Ribeiro Ferreira, marido, pais e sogros
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Cecília Fernandes Moreira, marido e filhos
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Evangelino Dias Ribeiro e Amélia Gonçalves Torres
— Fernando Augusto Queiroga Almeida e pais
— Idalina Gonçalves Lopes e marido
— José Gonçalves Ribeiro e família
— Manuel Barros dos Santos e Virginia Alves dos Santos
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Manuel Gonçalves do Paço, esposa e filhas
— Manuel Gonçalves Real e esposa
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Oscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Baptista Cerqueira e filho
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Ribeiro Miranda 
— Maria Ribeiro Sampaio e marido
— Maria Torres Gonçalves Marcos e marido
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Cardoso
Quinta-feira  27 de junho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto 
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de Fátima 

Figueiredo

Segunda        24 de junho
19h00 – capela de S. João (Esposende) 
— S. João
— Intenção Particular
— João Baptista Guerra e esposa
— Rui Manuel de Barros Zão e família 
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— S. João
— Alice da Silva Ferreira (mc Irmandade)
— Cândida Fernandes Gaifém (mc Irmandade)
— Carlos Morais da Benta (mc Irmandade)
— Maria Cardoso do Paço (mc Irmandade)
— Maria Gomes Lavandeira (mc Irmandade)
— Albina Barros Peixoto, marido e filho Albino Campos
— Manuel Vicente Curto e esposa
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Rosa Gonçalves Chaves
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. João Baptista (Padroeiro) 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António do Bento Pires 
— António do Bento Queirós 
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho 
— Horácio da Silva Couto e filhos 
— José Alves Couto e família 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maria Boaventutra Pires, marido e filha 
— Nuno Albino Rosas Lima, avó e família 
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros 
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Reinaldo da Silva Barros e filha  
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— S. João Baptista
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— António Miranda Domingues e pais
— Carminda Moreira da Silva, pais e sogros
— João dos Santos Pereira
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto Seara Ferreira e família
— Manuel Castro Miranda
— Maria Auxilia Moreira Domingues e marido
— Maria Gomes da Silva
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei 
Terça-feira  25 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— António Alves da Cruz
— José Pinto de Jesus Nibra
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda da Silva Lage (mc filha Deolinda) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha, neta e família
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Albino Matos e Deolinda da Silva Barreiro
— Artur de Castro, Deolinda da Costa e filho José
— Florinda Gomes da Silva e seus pais

 Sábado 29 de junho 
Celebração do Compromisso – 10.º ano da Catequese
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— S. Pedro e S. Paulo
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Pedro e S. Paulo
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Pedro e S. Paulo
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Pedro e S. Paulo
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Mariz da Cruz  (1.º Aniv.º)
— Lindaura da Vinha Pontes (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (mc filha Alice)
— António Pereira de Azevedo e familia (mc esposa)
— Aurora Ferreira da Rendeira, pais e cunhado (mc 

irmã Viriginia)
— José Domingos Martins Vilas  Boas
— Manuel Gomes Pimenta e pais
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— S. Pedro e S. Paulo
— João Aurélio Queiroz Cerqueira (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Pedro e S. Paulo
— Bernardete Jesus Ferreira da Costa (30.º Dia)
— Maria Firmina Tavares Ferreira Morgado (30.º Dia)
— M.ª Helena Idalina Silva Almeida Campos (30.º Dia)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
Domingo           30 de junho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
Celebração do Compromisso – 10.º ano da Catequese
— S. João Baptista
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Irmãos Vivos e Falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Baltazar Branco de Matos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Adelino Morgado  Portela e pai
— Avelino Gonçalves Pereira
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família 
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Associação do Sagrado Coração de Jesus
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltazar, pais e cunhado
— Albino Sampaio Boaventura e esposa 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almas do Purgatório
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 
— Balbina Alves Ferreira 
— Balbina Ferreira Afonso
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Joaquim da Silva Vale e sogros 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Renata Fernandes Couto 
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais sogros e neto    
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Delfino de Sousa Lopes  (mc esposa)
— Manuel Alves da Rendeira, esposa e filha (mc filha 

Maria da Luz) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino Vieira de Sousa, esposa, filhos e nora Virgínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Júlia da Silva Machado e Amélia Gomes Mendonça
— Manuel da Silva Cachada, esposa, filho e neto
— Maria Alves Barros e marido
Sexta-feira 28 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Manuel António de Andrade Fernandes
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Helena Silva Couto
— Olinda dos Santos Portela
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Aurélia Linhares de Campos
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves e pais
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Alberto de Castro Reis
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz
— Maria da Conceição Ovelheiro e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António Sá Solino 
— José Martins Afoso Junior e família
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão  
20h15 – igreja paroquial de Gemeses

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
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