
A oração, escola de Esperança...
De forma muito bela Agostinho ilustrou a relação 

íntima entre oração e esperança, numa homilia sobre a 
Primeira Carta de João. Ele define a oração como um 
exercício do desejo. O homem foi criado para uma 
realidade grande ou seja, para o próprio Deus, para ser 
preenchido por Ele. Mas, o seu coração é demasiado 
estreito para a grande realidade que lhe está destinada.

Apesar de Agostinho falar directamente só da re-
ceptividade para Deus, resulta claro, no entanto, que 
o homem neste esforço, com que se livra do vinagre e 
do seu sabor amargo, não se torna livre só para Deus, 
mas abre-se também para os outros. De facto, só tor-
nando-nos filhos de Deus é que podemos estar com o 
nosso Pai comum. Orar não significa sair da história e 
retirar-se para o canto privado da própria felicidade. O 
modo correcto de rezar é um processo de purificação 
interior que nos torna aptos para Deus e, precisamente 
desta forma, aptos também para os homens. Na oração, 
o homem deve aprender o que verdadeiramente pode 
pedir a Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender 
que não pode rezar contra o outro. Deve aprender que 

não pode pedir as coisas 
superficiais e cómodas 
que de momento deseja 
– a pequena esperança 
equivocada que o leva 
para longe de Deus. 
Deve purificar os seus 
desejos e as suas espe-
ranças. Deve livrar-se 
das mentiras secretas 
com que se engana a si 
próprio: Deus perscru-
ta-as, e o contacto com 
Deus obriga o homem 
a reconhecê-las tam-
bém. «Quem poderá 
discernir todos os er-
ros? Purificai-me das 

faltas escondidas», reza o Salmista (19(18),13). O não 
reconhecimento da culpa, a ilusão de inocência não 
me justifica nem me salva, porque o entorpecimento 
da consciência, a incapacidade de reconhecer em mim 
o mal enquanto tal é culpa minha. Se Deus não existe, 
talvez me deva refugiar em tais mentiras, porque não 
há ninguém que me possa perdoar, ninguém que seja 
a medida verdadeira. Pelo contrário, o encontro com 
Deus desperta a minha consciência, para que deixe 
de fornecer-me uma autojustificação, cesse de ser um 
reflexo de mim mesmo e dos contemporâneos que me 
condicionam, mas se torne capacidade de escuta do 
mesmo Bem.

15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 30, 10-14; 
Salmo 18 B, 8. 9. 10. 11 (R. 9a);
2.ª Leit. – Col 1, 15-20;
Evangelho – Lc 10, 25-37.

 A Palavra de Deus proposta neste Domingo é sur-
preendente. Tudo começa com uma pergunta que, apesar 
de mal intencionada, é válida, necessária, sempre urgente; 
pergunta que brota do mais profundo da nossa angústia: 
“Que hei-de fazer para receber como herança a vida 
eterna? Como devo viver para viver de verdade, para que 
minha vida valha a pena e não seja uma paixão inútil?” 
Apesar do mundo que nos procura distrair dessa pergunta, 
não há como sufocá-la, como fazer de conta que ela não 
perturba o nosso coração.

Podemos dizer que a liturgia deste Domingo procura 
definir o caminho para encontrar a vida eterna. É no amor 
a Deus e aos outros – dizem os textos que nos são propos-
tos – que encontramos a vida em plenitude.

A primeira leitura reflete, sobretudo, sobre a questão 
do amor a Deus. Convida os crentes a fazer de Deus o 
centro da sua vida e a amá-lo de todo o coração. Como? 
Escutando a sua voz no íntimo do coração e percorrendo 
o caminho dos seus mandamentos.

Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino 
que propõe Cristo como a referência fundamental, como 
o centro à volta do qual se constrói a história e a vida 
de cada crente. O texto foge, um tanto, à temática geral 
das outras duas leituras; no entanto, a catequese sobre a 
centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância 
do que ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o 
centro a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-lo 
atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma 
exigência fundamental da nossa caminhada.

O Evangelho sugere que a vida em plenitude não está 
no cumprimento de determinados ritos, mas no amor (a 
Deus e aos irmãos). Como exemplo, é-nos apresentada a 
figura de um samaritano – um herege, um infiel, segundo 
os padrões judaicos, mas que é capaz de deixar tudo para 
estender a mão a um irmão caído na berma da estrada. “Vai 
e faz o mesmo” – diz Jesus a cada um dos que o querem 
seguir no caminho da vida plena.

Recordemos que o próprio Senhor deu-nos o exemplo; 
Ele mesmo fez-se próximo de nós: sendo Deus fez-se 
homem, veio viver a nossa aventura, partilhar a nossa 
sorte, para nos dar a sua vida: Ele não viu a nossa miséria 
de longe, não nos amou à distância: desceu e veio viver 
a nossa vida, fazendo-se Deus-conosco. Por isso, Ele é o 
verdadeiro Bom Samaritano, o verdadeiro modelo daquele 
que “se faz próximo” do próximo: viu-nos à margem do 
caminho da vida; viu-nos roubados e despojados da nossa 
dignidade de imagem de Deus; viu-nos totalmente perdi-
dos... Ele compadeceu-se de nós, desceu à nossa miséria, 
fez-se homem, para nos curar e elevar. N’Ele, se revela a 
plenitude do amor a Deus e aos outros.
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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

      21 de julho (09h00 – 12h30)

Hospital de Fão

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

da Saúde e Soledade informa que no próximo sábado, 
dia 20 de julho, pelas 16h00, estarão junto no Centro 
Paroquial as pessoas responsáveis por tirar as medidas 
para os figurados da Procissão da Senhora da Saúde. 

Se queremos uma procissão grande e digna, não te-
nhamos medo, nem vergonha de nos oferecermos como 
figurados. 

Para a Bênção da Grávidas (dia 4 de agosto) estão 
abertas as inscrições até ao final do mês de julho para 
toda a Unidade Pastoral..

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.

Festas do Idoso em Fátima
A Câmara Municipal de Esposende promove no 

próximo dia 11 de Setembro, a Festa do Idoso, que se 
efetivará com uma deslocação ao Santuário de Fátima. 

A atividade destina-se a idosos com idade superior ou 
igual a 65 anos de idade; pessoas portadoras de deficiência 
com autonomia, com idade superior a 35 anos; pessoas 
que frequentam as Instituições Particulares de Solida-
riedade Social com valência(s) para a Terceira Idade; 
Pessoas com idade inferior a 65 anos, casada ou a viver 
em união de facto com idoso inscrito na iniciativa; filhos 
das pessoas idosas inscritas na iniciativa, portadores de 
deficiência (conforme Atestado Médico de Incapacidade 
Multiusos).

Os interessados poderão efectuar a sua inscrição na 
Junta de Freguesia, a partir do dia 8 de Julho até ao 
dia 17 de Agosto, durante o horário normal de expediente. 
Para o efeito, deverão apresentar o Cartão do Cidadão ou 
Bilhete de Identidade e o Cartão de Contribuinte.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento de Fonte 

Boa informa que irá proceder à cobrança dos respetivos 
Anuais durante o mês de julho. (Spe Salvi, 33)



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Ferreira e familia
— Rosa Morgado Santa Marinha e marido, pais, sogros 

e restante familia
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
—  S. Sebastião, S.to Amaro e S. Bento (mc Angelina)
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Alves 

Martins Cepa
— Boaventura Moreira Maia, esposa e filhos
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Julia de Jesus Ferreira
— Manuel Alves da Quinta Junior e esposa
— Maria Auxilia Moreira Domingues e Joaquim Fontão
— Maria Conceição Almeida
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Maria Ribeiro Miranda 
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Ondina Costa, Rodrigo Deveza, pais e sogros
— Padre Manuel Alberto
— Rosa Gonçalves da Costa 
— S. António M.C. Amélia Passos
— Zacaria Martins Cardoso
— Zacarias Martins Afonso e família 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
20h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto

Início do Sagrado Lausperene 
— Santíssimo Sacramento
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfim da Cruz Martins, pais, irmãos e sogros
— Joaquim Pimenta Gomes, pais e avós
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e netas
— Maria Azevedo Alves, marido, filhos e netos
— Maria Azevedo Barros e Abílio Ferreira da Silva
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia

Adoração do Santíssimo até às 22h30
Quinta-feira  18 de julho
09h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto

Reinício do Sagrado Lausperene
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires
— Intenção Particular
— Maria José Sousa Lemos Baptista e marido
— Anselmo Novo 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires
— Associados do Sagrado Coração de Jesus 
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Ana Alves Ferreira e família 
— António Gonçalves Neiva e esposa 
— António Jorge Miranda Pires e família 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 

Segunda        15 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
Terça-feira  16 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Amândio Pimenta Guimarães 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— António Torre da Silva e esposa 
— Arlindo Fernandes
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e família 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Reinaldo da Silva Barros e filha 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
—   
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Adelino Veiga Escrivães
— Álvaro Fernando Ermida Vinha e família
— António Gonçalves Torres da Silva
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Afonso Carreira
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
Quarta-feira 17 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Helena Rosário Cardoso
19h00 – igreja matriz de Fão 
— S. Bento
— Cármen Mendonha
— Manuel Xavier da Costa e esposa
— Maria Augusta Pires Morais

18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Rosa Alves Azevedo (30.º dia)
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (mc filha Isabel)
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— António Maciel Faria
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laura Alves de Azevedo, marido e filhos  
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Cândida Ferreira Rodrigues d’Areia (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da casa Fernando  Marques
— António Martins de Matos, pais, irmã e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
— Eugénia Martins Pereira e marido e Maria de Jesus 

Carreira e marido
— Maria Firmina Morgado e sogro Mário Ferreira 

Morgado
Domingo           21 de julho
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Maria da Conceição Sá Maciel, marido, filhos e 

genro 
— Maria do Carmo Santos Marques Maciel (mc sogra)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Deolinda Gonçalves Ferreira, filho e restante fa-

milia
— Joaquim Pedrosa Ribeiro
— Miquelina Martins Pinheiro
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
15h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Missa e Procissão em honra de Santa Marinha
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel Martins de Sá Pereira

— Laurinda de Monteiro e família 
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família 
— Manuel Barbosa Baltazar, esposa, filhas e genro
— Manuel Couto Baltazar, pais, sogros e família 
— Maria Amélia Alves Ferreira 
— Maria Celeste Pires e família 
— Olívia Ramos Dias, marido e família 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias 
— Rosa de abreu Baltazar, pais, sogros e neto  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Encerrramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento, Santa Marinha e Beato Frei 

Bartolomeu dos Mártires
Procissão do Santíssimo Sacramento

Sexta-feira 19 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Henrique Ferreira Vale e irmão Júlio Hen-

rique Ferreira Vale
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Início da Novena de S. Sebastião
— S. Sebastião
— Abílio Neves Catarino
— Alice Gomes Vasquinho
— Álvaro Fernando Ermida Vinha 
— Flórida Alves Ermida e família
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Manuel Moreira da Venda (mc irmã Alice)
— Manuel Santil Carreira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Rosa Cruz Veiga, marido, filho e nora
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Carlos Eiras Gomes Torres e família
— Elisa Carvalho Machado
— Emílio Ribeiro Casais 
— Eugénia Hipólito Alves e família
— Manuel Gomes da Silva e filho
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins 
21h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
Procissão de Velas, terminando com Noite de Fados
Sábado 20 de julho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Paroquianos
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há missa
17h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Celebração da Santa Unção
— Almas (mc Confraria das Almas)

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

Tendo em conta o Encontro dos Arciprestes, Laus-
perene e a Festa de Santa Marinha em Rio Tinto, 
bem como a Galaicofolia, em Vila Chã, houve ne-
cessidade de alterar ou suprimir alguns horários.


