
A oração, escola de Esperança...
 Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da es-

perança é a oração. Quando já ninguém me escuta, Deus 
ainda me ouve. Quando já não posso falar com ninguém, 
nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. 
Se não há mais ninguém que me possa ajudar – por 
tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa 
que supera a capacidade humana de esperar – Ele pode 
ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema 
solidão...o orante jamais está totalmente só. Dos seus 13 
anos de prisão, 9 dos quais em isolamento, o inesquecí-
vel Cardeal Nguyen Van Thuan deixou-nos um livrinho 
precioso: Orações de esperança. Durante 13 anos de 
prisão, numa situação de desespero aparentemente total, 
a escuta de Deus, o poder falar-Lhe, tornou-se para ele 
uma força crescente de esperança, que, depois da sua 
libertação, lhe permitiu ser para os homens em todo o 
mundo uma testemunha da esperança, daquela grande 
esperança que não declina, mesmo nas noites da solidão.

De forma muito bela 
Agostinho ilustrou a 
relação íntima entre ora-
ção e esperança, numa 
homilia sobre a Primeira 
Carta de João. Ele defi-
ne a oração como um 
exercício do desejo. O 
homem foi criado para 
uma realidade grande 
ou seja, para o próprio 
Deus, para ser preenchi-
do por Ele. Mas, o seu 
coração é demasiado 
estreito para a grande 
realidade que lhe está 
destinada. Tem de ser 
dilatado. «Assim pro-

cede Deus: diferindo a sua promessa, faz aumentar o 
desejo; e com o desejo, dilata a alma, tornando-a mais 
apta a receber os seus dons ». Aqui Agostinho pensa 
em S. Paulo que, de si mesmo, afirma viver inclinado 
para as coisas que hão-de vir (Fil 3,13). Depois usa uma 
imagem muito bela para descrever este processo de 
dilatação e preparação do coração humano. «Supõe que 
Deus queira encher-te de mel (símbolo da ternura de 
Deus e da sua bondade). Se tu, porém, estás cheio de 
vinagre, onde vais pôr o mel?» O vaso, ou seja o cora-
ção, deve primeiro ser dilatado e depois limpo: livre do 
vinagre e do seu sabor. Isto requer trabalho, faz sofrer, 
mas só assim se realiza o ajustamento àquilo para que 
somos destinados.

14.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 66,10-14c;
Salmo – Sal 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16e.20 (R.1);
2.ª Leit. – Gal 6,14-18;
Evangelho – Lc 10,1-12.17-20.

 Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos 
diversos, domina a temática do “envio”: na figura dos 72 
discípulos do Evangelho, na figura do profeta anónimo que 
fala aos habitantes de Jerusalém do Deus que os ama, ou 
na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória da cruz, 
somos convidados a tomar consciência de que Deus nos 
envia a testemunhar o seu Reino.

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um 
profeta anónimo, enviado a proclamar o amor de pai e 
de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é sempre 
um enviado que, em nome de Deus, consola os homens, 
liberta-os do medo, e acena-lhes com a esperança do 
mundo novo que está para chegar.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual 
o caminho que o apóstolo deve percorrer: não o podem 
mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o 
testemunho da cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, 
que amou radicalmente e fez da sua vida um dom a todos. 
Mesmo no sofrimento, o apóstolo tem de testemunhar, 
com a própria vida, o amor radical; é daí que nasce a vida 
nova do Homem Novo.

É, sobretudo, no Evangelho que a temática do “en-
vio” aparece mais desenvolvida. Os discípulos de Jesus 
são enviados ao mundo para continuar a obra libertadora 
que Jesus começou e para propor a Boa Nova do Reino 
aos homens de toda a terra, sem excepção; devem fazê-lo 
com urgência, com simplicidade e com amor. Na ação dos 
discípulos, torna-se realidade a vitória do Reino sobre tudo 
o que oprime e escraviza o homem.

O número 72 indica que o chamamento e a missão 
não são coisas exclusivas dos Doze apóstolos, mas de um 
maior número de discípulos; ou seja, abrange cada um de 
nós. Todos somos chamados e enviados, todos temos a 
missão de ser testemunhas de Jesus. Todavia, hoje, teremos 
que afirmar que “a seara é grande e os trabalhadores são 
poucos”. É preciso pedir “ao dono da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara”. Cada um de nós tem 
de pertencer a este grupo dos trabalhadores; há trabalho 
para todos. Esta missão não é individual, mas comunitária. 
Toda a comunidade é enviada, é missionária, identificada 
com os 72 discípulos.

Neste Ano Missionário que estamos a viver temos que 
tomar, cada vez mais, consciência daquilo que também os 
nossos bispos nos apresentam como lema para vivermos 
– “Todos, Tudo e Sempre em Missão” – e passarmos a 
ser verdadeiros discípulos missionários que ficam “tran-
quilos, em espera passiva”, mas somos capazes de “passar 
de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
decididamente missionária”, que levam a mensagem do 
Evangelho a todos os homens: àqueles que a acolhem mas 
também àqueles que a rejeitam.
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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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Seja 
Solidário

      15 de julho (15h00 – 19h30)

Centro Paroquial de Gemeses

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

da Saúde e Soledade já deu início ao seu peditório, 
continuamos a contar com a colaboração de todos para 
poderem fazerem 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 para todas 
as paróquias da Unidade Pastoral. 

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 da Unidade Pastoral, 
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.

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

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

Festa da Senhora da Bonança (Fão)
A Comissão de Festas da Nossa Senhora da Bonança 

iniciou já o seu peditório porta a porta para a festa.
Desde já agradece a todos quantos queiram colaborar 

para que a mesma festa seja possível.

Festas de S. Bento (Criaz/Apúlia)
No próximo fim de semana teremos a Festa 

em honra de S. Bento, no lugar de Criaz, Apúlia. 
Durante a semana (de segunda a sexta) haverá 
a celebração da Eucaristia, precedida do terço, 
na Capela de S. Bento. No domingo à tarde, às 
15h00, teremos a Missa Campal e Procissão.

(Spe Salvi, 32-33)
continua no próximo (In)formativo



19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de Graças a S. Bento
— Amélia e marido Nivaldo Silva
— Carmen Pires 
— Ludovina Mendanha e marido Celestino Pires
— Maria Augusto e marido Emidio Morais
— Maria Júlia Gonçalves Caseiro e Ângela Ferreira 

Morgado
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Bento
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Palmira Morais Pereira Catarino
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros 
Quinta-feira  11 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
—  S. Bento
— Intenção Particular
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— José Manuel de Barros Matos
— Maria José de Barros Nibra 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Bento
— Arlindo Fernandes
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filha 
— Ana Alves Ferreira 
— António Arlindo Meira e família 
— António da Conceição Couto e família 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 
— Balbina Ferreira Afonso 
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel da Silva Sá e Ana Penteado 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Amélia Alves Ferreira 
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e netos 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Domingues da Venda, esposa e familia (mc 

filha Carmo)
— António Miranda da Silva e Mãe
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos

Segunda        08 de julho
11h30 – igreja matriz de Apúlia

Concelebração presidida por D. Jorge Ortiga,
na Reunião de Curso dos seus condiscípulos

16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Joaquim da Silva Lachado
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelina Lopes Cardoso (mc Irmandade)
— Angela Maria Lacerda Viana (mc Irmandade)
— Avelino Reis Graça (mc Irmandade)
— João Ferreira Morgado (mc Irmandade)
— Laurentina Ferreira Morgado (mc Irmandade)
— Daniel Carlos
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— José Gaifém Morgado, Cristina Gonçalves Carvalho, 

José Ferreira Morgado e Emília Fernandes Gaifém
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento
— Adelina Faria Briote e marido
— António Miranda Domingues e tias
— Artur Carvalho Vilas Boas
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues
— Laura Barros Gomes Tomé
— Maria Gomes da Silva 
— P.e Manuel da Silva Pessoa
Terça-feira  09 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Maria Adelaide Miranda e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Alves Sampaio, Gracinda Antónia Pires e 

família 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— David da Silva Sampaio 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e família 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Torres Barbosa e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva 
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel da Silva Campos  
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Rosária Moreira Gomes, filho, nora e neto Joaquim
— Teresa Pimenta Guimarães
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento
— Ana Rosa de Faria, marido e filhos
— Antonio Miranda Domingues e sogro
— Maria Gomes da Silva 
Quarta-feira 10 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria das Dores Barbosa Guerra e Maria Albana 

da Conceição

18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira de Azevedo e família 
— Domingos Costa Dias (mc Adelino Cruz)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (mc marido 

Joaquim)
— Maria de Lurdes Gomes da Silva e afilhada
— Maria Valentina Alves Maciel, marido e família
— Rosa Alves Azevedo (mc pessoa amiga)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria do Sameiro Gonçalves dos Santos (7.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de Graças a S. Bento
— Alminhas da Casa Fernando Marques 
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Jose Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— Manuel Ramos dos Santos
— Maria Martins de Matos, pais, irmão e família
— Mário Ferreira Morgado e nora, Maria Firmina  

Morgado
21h30 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas
Domingo           14 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim Carvalho Martins (1.º Aniv.º)
— Joaquim Ribeiro da Silva e Adelino da Lage Maciel 

(mc filha Fátima)
— José Gonçalves Neiva, esposa e família, e Joaquim 

José Alves e irmão José
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Francisco Alves
— Laurentina Pereira Catarino e António Ferreira da 

Costa
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
15h00 – capela de S. Bento (Apúlia)

Missa e Procissão
— S. Bento 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. Bento
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfina Alves Barros, marido, filho e irmãos
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento (mc Maria de Fátima Estela de Carvalho) 
Sexta-feira 12 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Eugénia Miranda Igreja
— Maria Adelaide da Silva Lobo e Manuel Lopes da 

Silva Miranda
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— S. Bento e Teresa Martins Alves Felgueiras
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Avelino Miranda Figueiredo (1.º Aniv.º)
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pelos pais)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Bento
— Almas do Purgatório 
— P.e Torcato Moreira
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Amândio Soares Pereira
— Amélia Gomes Narciso de Morais, Joaquim Fer-

nandes Vidal e genro
— Aurélia Linhares de Campos
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Laurentina Arantes Carreira, António Hipólito e 

Orlando Hipólito
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide da Vinha Pontes e Lindaura da 

Vinha Pontes
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de S. Bento (Apúlia)
— S. Bento
— Zacarias Fernandes do Padre 
21h30 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas, terminando com a Eucaristia
— Santo António, Nossa Senhora de Fátima e Pasto-

rinhos
— Ação de Graças a S. Luis
— Adérito Pimparel e António Faria Ferreira e família
— Padre Júlio Dias Cubelo Soares e família
Sábado 13 de julho 
10h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Paroquianos
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Arlindo Fernandes

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração


