
A Esperança, esta desconhecida...
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».

«O que Cristo fez em nós – afirmou ainda o Papa – é 
uma recriação; o sangue de Cristo nos recriou; é uma 
segunda criação. E se anteriormente a nossa vida, o 
nosso corpo, a nossa alma, os nossos hábitos estavam 
no caminho do pecado, da iniquidade; depois desta 
recriação devemos fazer o esforço para percorrer 
no caminho da justiça, da santificação. Paulo utiliza 
esta palavra: santidade. Todos nós fomos baptizados. 
Naquele momento – éramos crianças – os nossos pais, 
em nosso nome, pronunciaram o acto de fé: creio em 
Jesus Cristo que perdoou os nosso pecados».

Esta fé – exortou o Pontífice – «devemos reassumi-
-la nós e levá-la em frente com o nosso modo de viver. 

E viver como cristãos 
significa levar em fren-
te esta fé em Cristo, 
esta recriação. Levar 
em frente as obras que 
nascem desta fé. O im-
portante é a fé, mas 
as obras são o fruto 
desta fé: levar em fren-
te estas obras para a 
santificação. Eis: a pri-
meira santificação que 
Cristo fez, a primeira 
santificação que rece-
bemos no baptismos, 
deve crescer, deve ir em 
frente».

Sem esta consciên-
cia do antes e do depois, «o nosso cristianismo não 
serve a ninguém». Aliás, torna-se «hipocrisia: digo a 
mim mesmo que sou cristão, mas depois vivo como 
pagão». Se não considerarmos seriamente esta santi-
ficação, tornar-nos-emos como os que o Papa definiu 
«cristãos tíbios».

O cristão não deve ser tíbio. Este é o maior perigo 
do cristianismo de hoje: a tibieza desacredita o cristia-
nismo. A Igreja nunca deve ser «tíbia» e é chamada, 
assim como cada cristão, para um caminho de «conver-
são diária». De facto, é preciso prestar atenção a não 
se adaptar a um estado «tranquilo», «mundano», pelo 
contrário devemos estar sempre abertos ao «anúncio 
jubiloso de que Jesus é o Senhor».

13.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 16b. 19-21; 
Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – Gal 5, 1. 13-18;
Evangelho – Lc 9, 51-62.

 A liturgia de hoje sugere que Deus conta connosco 
para intervir no mundo, para transformar e salvar o mun-
do; e convida-nos a responder a esse chamamento com 
disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós 
mesmos às exigências do “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para 
atuar no mundo e na história, pede a ajuda dos homens; 
Eliseu (discípulo de Elias) é o homem que escuta o cha-
mamento de Deus, corta radicalmente com o passado e 
parte generosamente ao encontro dos projetos que Deus 
tem para ele.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que o caminho 
do amor, da entrega, do dom da vida, é um caminho de 
libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identi-
ficar-se com Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para 
a vida nova da liberdade.

O Evangelho apresenta o “caminho do discípulo” 
como um caminho de exigência, de radicalidade, de en-
trega total e irrevogável ao “Reino”. Sugere, também, que 
esse “caminho” deve ser percorrido no amor e na entrega, 
mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito 
absoluto pelas opções dos outros.

Não há coisa mais radical e louca que ser cristão; não 
há maior aventura... Pena é que os cristãos estejam a per-
der essa percepção e o Evangelho muitas vezes apareça 
como algo certinho, cómodo e domesticado. Tantas vezes 
considerou-se que para ser um bom cristão bastaria ser 
bem comportado. Ora, não é isto que a Palavra do Senhor 
nos ensina.

Jesus durante toda a sua vida caminhou para o Pai, 
teve no Pai a Sua única meta, pelo Pai e o seu Reino, fez 
loucuras. Por isso, já no capítulo nove do seu evangelho, 
São Lucas no-l’O apresenta subindo para Jerusalém, para 
a Sua partida para o Pai. Este é o caminho de Cristo: ir 
subindo até a Cidade Santa e, de Jerusalém, para o Pai, 
atravessando o mistério da paixão, da cruz e da morte, para 
chegar à ressurreição. Ele vai à nossa frente, no caminho, 
o Seu caminho. E desafia-nos a segui-l’O. Quem quiser 
ser Seu discípulo, deve segui-l’O neste caminho. Basta 
recordar o domingo passado: deixar tudo... renunciar-se... 
tomar a cruz de cada dia... e segui-l’O. Hoje, no caminho, 
Ele previne-nos: “As raposas têm tocas e as aves do céu 
têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar 
a cabeça”. E exige que coloquemos tudo abaixo d’Ele, 
até pai e mãe... É assim que Jesus quer os Seus discípulos: 
totalmente comprometidos com Ele.

Jesus é tão claro! Ele exige tanto de nós porque só Ele 
nos pode dar tudo: o sentido da vida, o amor de Deus, a 
paz verdadeira e perene e a vitória sobre a morte. Ele re-
vela-nos e dá-nos um Deus que é todo amor, todo carinho, 
todo perdão, todo piedade...

01
 a

 0
7 

de
 ju

lh
o

X
II

I S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

C
on

ta
ct

os

198

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

Festas da Senhora da Saúde (Esposende)
A Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora 

da Saúde e Soledade vai iniciar o seu peditório este fim 
de semana. Continuamos a contar com a colaboração de 
todos para fazermos a festa com dignidade.

À semelhança dos anos anteriores, a “Novena” terá 
início no dia 2 de agosto – Dia da Padroeira. No 1.º 
domingo de agosto haverá a Bênção das Grávidas, na 
missa das 12h00, a celebrar na Igreja Matriz. 

Como sempre, ficam abertas as inscrições até ao final 
do mês de julho, para sabermos quantas vão estar presen-
tes e, assim, melhor prepararmos a celebração. 

No dia 10 de agosto, às 15h30, teremos a celebração 
do Dia do Emigrante, com Baptismos e/ou Primeira 
Comunhão de filhos de emigrantes, se houver inscrições, 
que devem ser realizadas, também, até ao fim de julho.

Peditório para os Bombeiros de Fão
A Benemérita Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Fão encontra-se a efectuar um peditório, 
que decorrerá até Outubro, para a renovação das sua ins-
talações, procurando criar melhores condições funcionais 
e tecnológicas de formar a poderem servir melhor toda 
a população.

Assim como gostamos que nos socorram nas nossas 
necessidades – Vida por vida é o seu lema – saibamos 
também todos nós ajudar os Bombeiros neste momento 
com a nossa parttilha solidária.

Matrículas da Catequese (Fonte Boa)
A coordenação de catequese informa que no próximo 

sábado, dia 06 de julho, das 19h00 às 19h30 no centro 
paroquial, a catequese irá proceder à renovação de 
matrículas para todos os anos de catequese. No ato da 
renovação da matricula têm de entregar a contribuição 
de 10,00€. Agradecemos a presença de todos os Encar-
regados de Educação.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento informa que 

irá proceder à cobrança dos respetivos Anuais durante 
o mês de julho.

Aniversário do Rancho de Fonte Boa
O Rancho Folclórico de Fonte Boa, que celebra o seu 

24.º aniversário no dia 2 de julho, vai levar a efeito, no 
dia 6 de julho (sábado), um evento/convívio onde não 
faltará o bolo com rojões, bolo com sardinha, pão com 
chouriço, broa e outros petiscos.

As encomendas podem ser feitas para Luísa Sobral 
(965 895 979). 

Aparece... participa... e colabora!...

Intenções do Papa para julho
Universal: Para que todos aqueles que admi-
nistram a justiça operem com integridade e 
para que a injustiça que atravessa o mundo 
não tenha a última palavra.



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes da Fonte
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Auxília Moreira Domingues, marido, pais e 

sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (alminhas da Senhora da Caridade)
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Alberto Reis Lima e família
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Arminda Lopes Moreira
— Carolina Alves Correia Deveza
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido, pais 

e sogros
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Zacarias Martins Cardoso
Quinta-feira  04 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Agustina Bessa Luís
— António Lima Nunes Novo e filho Manuel António
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albina da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Ana Alves Ferreira e marido 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos 
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Maciel Faria, Pais, e irmãos (mc irmão 

Manuel)
— Hilário Fernandes Carreira e esposa e Luís Azevedo 

Santos Portela e esposa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— João Miranda Faria e António Brito Gomes
— Ludovina Jesus Loureiro, marido, filho, pais e irmã Rita

Segunda        01 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— 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)
— Adriano Faria Campos
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— Ana Rosa de Faria, marido e filhos
— Antonio Miranda Domingues e sogro
— Maria Gomes da Silva 
Terça-feira  02 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e família 
— Justina Marques, marido, pais e sogros 
— Manuel Ferreira Clemente 
— Manuel Meira Alves 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria Lúcia Lisboa Pires e família 
— Martinho Ribeiro, esposa, filha e família 
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família  
— Porfírio Capitão Eiras Novo  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Mário Maciel Faria, pais e irmãos (mc irmão Manuel)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos  
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva
— Augusto da Silva Fernandes e Maria da Silva Duarte 
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e família
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 03 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção Particular
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de Graças a Nossa Senhora da Saúde
— Amélia e marido Nivaldo Silva
— António Pereira Ribeiro
— Carmen Pires
— Ludovina Mendonha e marido Celestino Pires
— Maria Torres do Monte
— Rogério Santos do Vale
— Valdemar do Vale Carvalho

Sentido das Festas Religiosas 
5. A programação de qualquer festa religiosa, seja na 

Igreja paroquial seja numa capela ou santuário, pro-
movida quer por uma Comissão ou Mordomia, quer 
por uma Confraria ou Irmandade, deve ser feita em 
comunhão com o Pároco que, como primeiro e prin-
cipal responsável por qualquer festa religiosa, deve 
ser sempre o elo de unidade e comunhão. Evite-se o 
esbanjamento de verbas em programas festivos com 
número exagerado de conjuntos, bandas, etc. tan-
tas vezes em duplicado e amontoados, sem grande 
espaço no local e tempo para actuarem. Convidar 
por bairrismo, espírito de vaidade e de competição 
e porque se tem dinheiro, não deve ser o critério a 
utilizar. Satisfazer, com a programação feita, uma só 
camada etária da comunidade esquecendo a maioria 
do povo; gastar irresponsavelmente em festas estron-
dosas as esmolas dos fiéis, quando se sente a falta 
do mínimo de estruturas para um trabalho pastoral 
eficiente, ou há carências notórias nas populações; 
esquecer o espírito cristão e as dificuldades econó-
micas gerais em que se vive, não é bom nem justo. 

6. Para todas as festas religiosas – excepto as que se 
efectuam apenas dentro dos templos – requere-se 
uma licença prévia da Cúria Diocesana, que será 
concedida para cada caso, mediante requerimento 
assinado pelo principal responsável da equipa pro-
motora e pelo Pároco, com a apresentação do res-
pectivo programa. 

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais e irmã
— António Sá Pereira Lomba  (mc tia Sameiro)
Domingo           07 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Félix de Jesus Pereira (mc filha Arminda)
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria do Santissimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Cândido do Vale Morgado   (mc afilhada Madalena)
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— Rosa Ferreira Morgado e marido
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

— Maria Albina R. Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, irmãos 
e cunhados

— Maria Arminda da Cruz Martins e Joaquim Abílio 
Aguiar Abreu

Sexta-feira 05 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Ribeiro Ferreira, marido e filho
— Laurentina Ferreira Morgado 
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— José Alves Ferreira Neves, esposa e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Neves Catarino
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— João Diogo Valente da Costa e avós
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Filipe Monte dos Santos e pais
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Irene Costa da Silva e António Passos Carva-

lho  
20h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Santíssimo Sacramento
 Sábado 06 de julho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— P. e Cândido, P. e José Miguel e P. e Paulino
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Arlindo Fernandes
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Torres do Monte (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Membros e Benfeitores do Rancho Folclórico
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Pimenta
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda Martins de Sá (mc filho António)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquina Moreira Alves Ribeiro (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista 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


