
Lugares de aprendizagem da Esperança...
Podemos abrir-nos nós mesmos e o mundo ao in-

gresso de Deus: da verdade, do amor e do bem. É o que 
fizeram os santos que,como «colaboradores de Deus» 
contribuíram para a salvação do mundo (cf. 1 Cor 3,9; 1 
Tes 3,2). Temos a possibilidade de livrar a nossa vida e 
o mundo dos venenos e contaminações que poderiam 
destruir o presente e o futuro. Podemos descobrir e man-
ter limpas as fontes da criação e assim, juntamente com 
a criação que nos precede como dom recebido, fazer o 
que é justo conforme as suas intrínsecas exigências e a 
sua finalidade. Isto conserva um sentido, mesmo quan-
do, aparentemente, não temos sucesso ou parecemos 
impotentes face à hegemonia de forças hostis. Assim, 
por um lado, da nossa acção nasce esperança para nós 
e para os outros; mas, ao mesmo tempo, é a grande 
esperança apoiada nas promessas de Deus que, tanto 
nos momentos bons como nos maus, nos dá coragem 
e orienta o nosso agir.

Tal como o agir, também o sofrimento faz parte 
da existência humana. Este deriva, por um lado, da 
nossa finitude e, por outro, do volume de culpa que 

se acumulou ao longo 
da história e, mesmo 
actualmente, cresce de 
modo irreprimível. Cer-
tamente é preciso fazer 
tudo o possível para 
diminuir o sofrimento: 
impedir, na medida do 
possível, o sofrimento 
dos inocentes; ameni-
zar as dores; ajudar a 
superar os sofrimentos 
psíquicos. Todos estes 
são deveres tanto da 
justiça como da cari-
dade, que se inserem 
nas exigências funda-
mentais da existência 
cristã e de cada vida 

verdadeiramente humana. Na luta contra a dor físi-
ca conseguiu-se realizar grandes progressos; mas o 
sofrimento dos inocentes e inclusive os sofrimentos 
psíquicos aumentaram durante os últimos decénios. 
Devemos – é verdade – fazer tudo por superar o sofri-
mento, mas eliminá-lo completamente do mundo não 
entra nas nossas possibilidades, simplesmente porque 
não podemos desfazer-nos da nossa finitude e porque 
nenhum de nós é capaz de eliminar o poder do mal, da 
culpa que – como constatámos – é fonte contínua de 
sofrimento. Isto só Deus o poderia fazer: só um Deus 
que pessoalmente entra na história fazendo-Se homem 
e sofre nela.

17.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 18, 20-32;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
2.ª Leit. –  Col 2, 12-14;
Evangelho – Lc 11, 1-13.

O tema fundamental que a liturgia nos convida a 
reflectir, neste domingo, é o tema da oração. Ao colo-
car diante dos nossos olhos os exemplos de Abraão e 
de Jesus, a Palavra de Deus mostra-nos a importância 
da oração e ensina-nos a atitude que os crentes devem 
assumir no seu diálogo com Deus.

A primeira leitura sugere que a verdadeira oração 
é um diálogo “face a face”, no qual o homem – com 
humildade, reverência, respeito, mas também com 
ousadia e confiança – apresenta a Deus as suas inquie-
tações, as suas dúvidas, os seus anseios e tenta perceber 
os projectos de Deus para o mundo e para os homens.

A segunda leitura, sem aludir directamente ao 
tema da oração, convida a fazer de Cristo a referência 
fundamental (neste contexto de reflexão sobre a oração, 
podemos dizer que Cristo tem de ser a referência e o 
modelo do crente que reza: quer na frequência com 
que se dirige ao Pai, quer na forma como dialoga 
com o Pai).

O Evangelho senta-nos no banco da “escola de 
oração” de Jesus. Ensina que a oração do crente deve 
ser um diálogo confiante de uma criança com o seu 
“papá”. Com Jesus, o crente é convidado a descobrir 
em Deus “o Pai” e a dialogar frequentemente com Ele 
acerca desse mundo novo que o Pai/Deus quer oferecer 
aos homens.

Recordemos que a oração não é uma negociata com 
Deus nem é para tentar dobrar Deus aos nossos caprichos. 
É, antes, para nos tornar disponíveis à vontade do Senhor 
a nosso respeito. Uma das coisas mais belas da oração é 
que, tendo rezado e pedido, o que acontecer depois po-
demos saber com certeza que é vontade de Deus. É nesse 
sentido que Jesus afirmou que tudo quanto pedirmos em 
Seu nome, o Pai no-lo concederá. Ora, o que é pedir em 
nome de Jesus? É pedir como Jesus: “Pai, não se faça a 
minha vontade, mas a Vossa”. Rezar assim é entrar no 
cerne da oração de Jesus. Então, tudo o que nos vier, sa-
beremos que é vontade do Pai, pois sabemos que a nossa 
oração foi atendida; e nisto teremos paz.

Peçamos, humildemente, como os primeiros discípu-
los: “Senhor, ensina-nos a rezar”. E aqui não se trata de 
fórmulas, mas de atitudes. Observemos que a oração que 
Jesus ensinou, o Pai-nosso, é toda centrada não em nós, 
mas no Pai: no seu Reino, na sua vontade, na santificação 
do seu nome. Só depois, quando aprendermos a deixar que 
Deus seja tudo na nossa vida, é que experimentaremos que 
somos pessoas novas, transformadas pela graça do Senhor.

Procuremos avaliar a nossa vida de oração e retomar o 
nosso caminho de busca de intimidade com o Senhor, que 
é a fonte e a razão de ser da nossa existência.
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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

Festa da Padroeira (Esposende)
No dia 2 de agosto, dia de Santa Maria dos Anjos, 

damos início à novena em honra de Nossa Senhora da 
Saúde, bem como ao centenário da imagem da nossa 
Padroeira.

Assim, teremos às 21h00, na igreja matriz de Esposen-
de, Missa e Procissão de Velas com a imagem da Padroeira 
até à Senhora da Saúde, presidida por D. António Vitalino 
Dantas, Bispo Emérito de Beja.

Festa do Padroeiro (Fonte Boa)
No dia 6 de agosto, dia da Transfiguração do Se-

nhor, o Divino Salvador, teremos às 20h00, na igreja 
paroquial, Missa e Procissão do Santíssimo.

Ass. Sag. Cor. de Jesus 2019/20 (Fonte Boa)
Mordomos – Telmo Filipe Dourado Vinha, Bruno 

Ferreira Ramires, Ricardo Marques Carreira da Silva e 
Dinis Rodrigues Silva

Mesários – Vítor Manuel da Vinha Torres, José Faria 
Frei, António Mário Junqueira Ramires e José Lopes 
Escrivães

Zeladora – Armanda Santos

Festa da Senhora do Lago (Gemeses)
A Comissão de Festas da Senhora da Barca do Lago 

informa a Novena preparatória da Festa da Senhora da 
Barca do Lago estã a decorrer desde sexta-feira (dia 26) 
e até sábado (dia 3) sempre às 20h00.

Na sexta (dia 2)  haverá sermão em honra de S. Bento 
e no sábado (dia 3), sermão em honrra de S. Ovídio. No 
domingo (dia 4, na igreja paroquial), às 09h00, haverá 
sermão em honra da Senhora do Bom Sucesso, e às 11h00 
será a Missa Campal, no recinto da Barca do Lago, em 
honra de todos os santos da capela. As outras intenções 
de missa serão celebradas na missa das 09h00 na igreja. 
Na missa da 11h00 é só pelos santos da capela.

Bênção das Grávidas (Esposende)
No próximo domingo, dia 4 de agosto, já integrada nas 

Festas em honra de Nossa Senhora da Saúde e Soledade, 
teremos, como é habitual, a Bênção da Grávidas.

As inscrições continuam abertas até ao fim deste mês 
de julho para toda a Unidade Pastoral.

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Finalmente!... temos Comissão para a Festa de S. 

Lourenço!... Agradecendo a quem para isso traba-
lhou e a quem faz parte da mesma, apenas pedimos 
que colaborem com eles, pois a Festa não é da Co-
missão, mas de todos os verdadeiros vilachanenses.

No próximo sábado, dia 3 de agosto, no fim da Missa 
estará o Armador a tirar as medidas para os figurados.

Em tão pouco tempo, para que a Festa corra bem, 
precisamos que todos colaborem, quer no peditório quer 
nos serviços da festa, desde os pegadores dos andores aos 
pegadores das bandeiras. O peditório começa já este do-
mingo e será feito durante toda a semana, ao fim do dia.

(Spe Salvi, 35-36)



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Esperança Gonçalves e pais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Faria Mariz
— José Joaquim Gomes Dourado e pais
— 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 – capela de Nossa Senhora do Lago
— Nossa Senhora
20h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
Quinta-feira  01 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Celina Fernandes Ribeiro e marido
— Nossa Senhora da Piedade
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Américo Fernandes, esposa, filho e Carminda Pires
— Ana Alves Ferreira e marido
— Balbina Ferreira Afonso
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Fernando Bento Queirós, sogors e cunhado
— Joaquim Pires Afonso, esposa e filha
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Barbosa Baltazar, esposa, filhas e genro
— Manuel da Silva Marrucho Pereira e esposa
— Manuel Marques da Silva e pais
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Maria Emélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
— Rosa Barbosa Brás de Sá  
20h00 – capela de Nossa Senhora do Lago
— Nossa Senhora
— Manuel Martins Alves (mc Ass. do Sag. Cor. de Jesus)
— Manuel Lopes e genro 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Hortência Fernandes Macieira, pais, sogros, cunha-

da e sobrinhos
— Joaquim Moreira Barros
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Manuel Gomes de Oliveira, esposa e filho Celestino
— Manuel Rodrigues da Silva, pais e sogros
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Maria da Silva Vieira de Sousa
20h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo

Segunda        29 de julho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelina Lopes Cardoso (mc Irmandade)
— Ângela Maria Lacerda Viana (mc Irmandade)
— Avelino Reis Graça (mc Irmandade)
— João Ferreira Morgado (mc Irmandade)
— Laurentina Ferreira Morgado (mc Irmandade)
— Manuel Vicente Curto, esposa e filho
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – capela de Nossa Senhora do Lago
— Nossa Senhora
20h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
— Senhora do Amparo
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— Esmeralda Moreira Ferreira, marido e mãe
 Manuel  Castro Miranda
— Maria Gomes da Silva e Família
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei
Terça-feira  30 de julho
19h00 – igreja matriz de Esposende 
— Bodas de Prata Matrimoniais de João Eduardo 

Loureiro de Faria e Alexandra Maria da Cruz 
Campino Faria

— Nelson Mendanha
— Ilda Daniela Cardoso Lima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva , marido e filho 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— Helena de Lemos Neiva, marido, pais e irmãos 
— Joaquim Chaves Amorim 
— Jorge Albino Fortunato Boaventura e família 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família  
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Martinho Brás Pires 
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Rosa Lopes Neto e pais  
20h00 – capela de Nossa Senhora do Lago
— Domingos Gonçalves Ferreira (mc esposa)
— José Francisco do Vale e Esposa (mc filha Adelaide)
— Manuel Vale Esteves (mc filha Armanda Esteves)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
20h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
Quarta-feira 31 de julho
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Adélio Rodrigues Pereira 
19h00 – igreja matriz de Fão 
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Mattias
— Francisco de Araújo Ferreira
— José Azevedo Linhares e pais
— Maria Adelaide Ribeiro Ferreira Rebelo e Isaura 

Fernandes Ribeiro
— Olinda dos Santos Portela

— Maria Celeste Ferreira da Silva e irmãs
— Maria da Silva Azevedo
— Rosa Alves Azevedo (pessoa amiga)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria do Sameiro Gonçalves dos Santos (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Agostinho Eiras Vale (30.º Dia)
— Maria Ermelinda Gonçalves Loza de Carvalho 

Oliveira (1.º Aniv.)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Viana
Domingo           04 de agosto
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel e Familia (mc esposa)
— Angelino Ferreira Barroselas (mc esposa)
— Celeste Nogueira e pai
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Martins Alves (mc Confraria do Rosário)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Santissimo Sacramento , Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Alminhas da Casa Marques
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— Rosa Ferreira Morgado e marido
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h00 – capela de Nossa Senhora do Lago
— Santos da Capela
11h30 – Monte de S. Lourenço (Vila Chã)
— Paroquianos (Convívio Paroquial)
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Frei Bartolomeu dos Mártires
16h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)

Missa e Procissão
— Nossa Senhora do Amparo
16h00 – capela de Nossa Senhora do Lago

Terço, Sermão e Procissão
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa

Sexta-feira 02 de agosto
19h00 – igreja matriz de Fão
— Adriano Faria de Campos
— António Pereira Ribeiro
— António Santos do Vale e Jaime José Santos do Vale
— João da Silva Condesso
— João Santos do Vale e José Santos do Vale
— Luís Santos do Vale, Manuel Fernandes do Vale e 

Maria Carolina Pinto dos Santos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Rogério Santos do Vale e Carlos Alberto Santos do 

Vale
— Valdemar do Vale Carvalho
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Almas 
20h00 – capela de Nossa Senhora do Lago
— S. Bento
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Moreira da Venda
— Manuel Viana, Arminda Belinho e António Belinho 

da Silva
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
21h00 – igreja matriz de Esposende 

Santa Maria dos Anjos – Padroeira
— Santa Maria dos Anjos
21h30 – Capela de S. Lourenço (Vila Chã) 

Início da Novena de S. Lourenço
Procissão de Velas da Capela para a igreja Paroquial
Sábado 03 de agosto 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Ação de Graças
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Arlindo Fernandes
17h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
19h30 – capela de Nossa Senhora do Lago
—  Associados do Sagrado Coração de Jesus
—  Irmãos da Confraria do Rosário
— Ex. Combatentes da Guerra do Utramar
— Adelino José de Faria, pais, sogros e cunhada (mc 

filho Álvaro)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família
— Joaquim Gonçalves do Vale, esposa e família (mc 

filho António)
— José Alves da Lomba e família (mc sobrinha Celeste)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Maria Gonçalves Chaves

Intenções do Papa para agosto
Pela Evangelização: Para que as famílias, gra-
ças a uma vida de oração e de amor, se tor-
nem cada vez mais “laboratórios de huma-
nização”.

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


