
Lugares de aprendizagem da Esperança...
Toda a ação séria e reta do homem é esperança 

em ato. É-o antes de tudo no sentido de que assim 
procuramos concretizar as nossas esperanças menores 
ou maiores: resolver este ou aquele assunto que é im-
portante, para prosseguir na caminhada da vida; com 
o nosso empenho contribuir a fim de que o mundo se 
torne um pouco mais luminoso e humano, e assim se 
abram também as portas para o futuro. Mas o esforço 
quotidiano pela continuação da nossa vida e pelo fu-
turo da comunidade cansa-nos ou transforma-se em 
fanatismo, se não nos ilumina a luz daquela grande 
esperança que não pode ser destruída sequer pelos 
pequenos fracassos e pela falência em vicissitudes de 
alcance histórico. Se não podemos esperar mais do 
que é realmente alcançável de cada vez e de quanto 
nos seja possível oferecerem as autoridades políticas e 
económicas, a nossa vida arrisca-se a ficar bem depressa 
sem esperança. 

É importante saber: eu posso sempre continuar a 
esperar, ainda que pela minha vida ou pelo momento 
histórico que estou a viver aparentemente não tenha 

mais qualquer motivo 
para esperar. Só a gran-
de esperança-certeza de 
que, não obstante todos 
os fracassos, a minha 
vida pessoal e a história 
no seu conjunto estão 
conservadas no poder 
indestrutível do Amor 
e, graças a isso e por 
isso, possuem sentido 
e importância, só uma 
tal esperança pode, na-
quele caso, dar ainda a 
coragem de agir e de 
continuar. Certamente, 
não podemos «cons-
truir» o reino de Deus 
com as nossas forças; o 

que construímos permanece sempre reino do homem 
com todos os limites próprios da natureza humana. O 
reino de Deus é um dom, e por isso mesmo é grande e 
belo, constituindo a resposta à esperança. Nem pode-
mos – para usar a terminologia clássica – «merecer» 
o céucom as nossas obras. Este é sempre mais do que 
aquilo que merecemos, tal como o ser amados nunca 
é algo «merecido», mas um dom. Porém, com toda a 
nossa consciência da «mais valia» do céu, permanece 
igualmente verdade que o nosso agir não é indiferente 
diante de Deus e, portanto, também não o é para o 
desenrolar da história. 

16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 18, 1-10a; 
Salmo 14, 2-3a. 3cd-4ab. 4c-5;
2.ª Leit. – Col 1, 24-28;
Evangelho – Lc 10, 38-42.

 As leituras deste domingo convidam-nos a refletir 
o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, 
sobretudo, que a existência cristã é o acolhimento de 
Deus e das suas propostas; e que a ação (ainda que 
em favor dos irmãos) tem de partir de um verdadeiro 
encontro com Jesus e da escuta da Palavra de Jesus. É 
isso que permite encontrar o sentido da nossa ação e 
da nossa missão.

A primeira leitura propõe-nos a figura patriarcal de 
Abraão. Nessa figura apresenta-se o modelo do homem 
que está atento a quem passa, que partilha tudo o que 
tem com o irmão que se atravessa no seu caminho e que 
encontra no hóspede que entra na sua tenda a figura do 
próprio Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus 
não pode deixar de recompensar quem assim procede.

A segunda leitura apresenta-nos a figura de um 
apóstolo (Paulo), para quem Cristo, as suas palavras 
e as suas propostas são a referência fundamental, o 
universo à volta do qual se constrói toda a vida. Para 
Paulo, o que é necessário é “acolher Cristo” e cons-
truir toda a vida à volta dos seus valores. É isso que é 
preponderante na experiência cristã.

No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de 
hospitalidade e de acolhimento de Deus. Mas sugere-se 
que, para o cristão, acolher Deus na sua casa não é tanto 
embarcar num ativismo desenfreado, mas sentar-se aos 
pés de Jesus, escutar as propostas que, n’Ele, o Pai nos 
faz e acolher a sua Palavra.

No Domingo passado, a Palavra de Deus fazia-nos 
perguntar: quem é o meu próximo? Hoje, a pergunta 
volta, insistente: quem são aqueles e aquelas que estão 
de pé, à porta da minha tenda à espera que eu os acolha 
no meu coração e na minha atenção? Pensemos nos po-
bres, nos sem amor, nos que caíram, nos que se sentem 
sozinhos, nos que batem à nossa porta pedindo uma es-
mola e nos que pedem atenção, respeito, compreensão, 
perdão e amor... Somos tão tentados a fecharmo-nos 
no nosso mundo e nas nossas preocupações!... E, no 
entanto, neles, o Senhor bate à nossa porta, pede-nos 
hospedagem: “Eis que estou à porta e bato.” E isso 
não é de hoje nem de ontem: desde Belém, que Ele 
está à porta; desde Belém, que Ele procura o nosso 
acolhimento; desde Belém, que “não havia lugar para 
ele na hospedaria” (Lc 2,7).

Só poderemos hospedar Jesus em plenitude quando 
estes dois modos se completam: hospedá-lo na escuta 
da Sua Palavra e no silêncio da oração e hospedá-lo 
naqueles que vêm até nós pelos caminhos da vida.
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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

      28 de julho (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Esposende

Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A  Novena em honra de S. Sebastião acontece todos 

os dias, meia hora antes da missa, com excepção de 
quinta-feira, que teremos a Procissão de Velas da Capela 
de Nossa Senhora da Graça para a Igreja.

No Domingo, dia 28, para além da Missa Solena, 
teremos, às 15h30, o Sermão e Procissão de S. Sebastião.

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 27 
de julho, pelas 16h00, estarão de novo 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. 

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.

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. (Spe Salvi, 35)



19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ilidia Henrique Ferreira, Marido José Ferreira do 

Vale e filhos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— António da Conceição, esposa e filho 
— Avelino Lima Rodrigues Correia 
— Elvira Ribeiro Sampaio e Marido 
— Manuel Augusto de Almeida, esposa e filho
— Maria Aurélia Pires do Monte queiroz e Manuel 

Baptista Cerqueira e filho João Aurélio 
— Maria Cardoso dos Santos e marido
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Ribeiro Miranda
— Maria Torres Gonçalves Marcos e marido
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Zacaria Martins Cardoso 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— S. Sebastião
— Senhor da Cruz
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Justino Fernandes da Costa
— 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
— Rosa do Espirito Santo, marido e irmã
Quinta-feira  25 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Tiago
— Intenção Particular
— Maria Celina Fernandes Ribeiro e marido
— Nelson Mendanha
— P.e António Joaquim Areias da Costa 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Almas do Purgatório 
— Ana Alves Ferreira e marido 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos 
— António da Conceição Couto e família 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Joaquim da Silva Vale e sogros 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Amélia Alves Ferreira 
— Maria Antónia Pires, irmã Laurinda, marido e filho 
 Maria Arlinda Pires e neto Jorge 
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família 

Segunda        22 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Maria Barros Lima Costa, pais e sogros 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
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)
— António Barros Peixoto, esposa e filho Albino 

Pedrosa Campos
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Irmãos Matias
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Castro Miranda
— Maria Lopes Fernandes Leite
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
Terça-feira  23 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Maria Angelina Pereira Lage e filho João Pedro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— Augusta Losa Capitão 
— Horácio da Silva Couto e filhos 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e família 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós 
— Manuel Vicente, esposa e filho 
— 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 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha 

Adelaide)
— Maria Aurora Ferreira Rendeira e pais (mc irmã Maria 

da Luz)  
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— António Francisco Barros e família
— Eduardo da Silva Cachada, esposa e filhos
— Ezequiel Francisco de Barros, sua irmã Izaura, 

Arménio José G. Cruz e esposa
— José Manuel Fernandes Cachada e família
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa Cruz
— Teresa Pimenta Guimarães e irmãos
Quarta-feira 24 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria Adriana Queirós Portela

18h00 – igreja matriz de Fão
— Filomena Maria Moura Polónia Correia Gois (1.º aniv.)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Angelo Priegue da Silva, Filho, cunhada e cunhados 

(mc Berta Silva)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Barroselas e Adelino Maciel Lopes
— Carolina Martins Alves de Faria, marido e irmãos 
— José da Fonte Catarino, esposa e filho 
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage (mc filha Fernanda)
— Manuel Carreira Martins, esposa, neto Manuel e 

Urbano Gomes Martins
— Rosa Alves Azevedo (pessoa amiga)  
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Martins do Monte (30.º Dia)
— Jorge da Pena Ferreira (1.º Aniv.)
— José Lima de Sá (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Frei Bartolomeu dos Mártires
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— José Rei Pedra Meira
— Maria Irene Ferreira Miranda, marido e filho
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
Domingo           28 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Albino Maciel Soares, Irmã Maria Celeste (mc irmã 

Almerinda)
— António Pereira de Azevedo
— Baltazar Branco de Matos
— Manuel Carreira Martins e familia
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Manuel Martins Alves (mc Confraria da Almas)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Gracinda Gonçalves Torres
— 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
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Escuteiros falecidos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva e neta

— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais 
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva  e sogros
— Florinda Ferreira de Barros, marido e família 
— Laurinda da Silva Lage (mc filha Deolinda) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. Tiago
— Amélia Ferreira Barros e família
— Aurélio José Gomes da Cruz, esposa, filho e cunhado 

António
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Laurinda Gomes da Cruz, marido e família
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
— Virgínia da Cruz Barros
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros e seus pais
21h30 – capela de N.ª Senhora da Graça (Fonte Boa)
— S. Sebastião e S. Tiago

No final, Procissão de Velas
Sexta-feira 26 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Gonçalves da Silva
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família e inten-

ções de José Maria Brás
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
— Senhor da Cruz
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Emílio Ribeiro Casais
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão  
Sábado 27 de julho 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Albertina Pinto Ribeiro (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Arlindo Fernandes
17h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— S. Sebastião
— Abílio Cruz Veiga (30.º dia)

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


