
Lugares de aprendizagem da Esperança...
Com a fé na existência deste poder [que «tira os 

pecados do mundo » (Jo 1,29)], surgiu na história a es-
perança da cura do mundo. Mas, trata-se precisamente 
de esperança, e não ainda de cumprimento; esperança 
que nos dá a coragem de nos colocarmos da parte do 
bem, inclusive onde a realidade parece sem esperança, 
cientes de que, olhando o desenrolar da história tal 
como nos aparece exteriormente, o poder da culpa vai 
continuar uma presença terrível ainda no futuro.

Voltemos ao nosso tema. Podemos procurar limi-
tar o sofrimento e lutar contra ele, mas não podemos 
eliminá-lo. Precisamente onde os homens, na tentativa 
de evitar qualquer sofrimento, procuram esquivar-se de 
tudo o que poderia significar padecimento, onde querem 
evitar a canseira e o sofrimento por causa da verdade, 
do amor, do bem, descambam numa vida vazia,na qual 
provavelmente já quase não existe a dor, mas experi-
menta-se muito mais a obscura sensação da falta de 
sentido e da solidão. Não é o evitar o sofrimento, a fuga 
diante da dor, que cura o homem, mas a capacidade de 
aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar 

o seu sentido através 
da união com Cristo, 
que sofreu com infinito 
amor. Neste contexto, 
desejo citar algumas 
frases de uma carta do 
mártir vietnamita Paulo 
Le-Bao-Thin († 1857), 
onde é clara esta trans-
formação do sofrimento 
mediante a força da 
esperança que provém 
da fé. «Eu, Paulo, pri-
sioneiro pelo nome de 
Cristo, quero falar-vos 
das tribulações que su-
porto cada dia, para 
que, inflamados no amor 
de Deus, comigo louveis 

o Senhor, porque é eterna a sua misericórdia (Sal 136/135). 
Este cárcere é realmente a imagem do inferno eterno: 
além de suplícios de todo o género, tais como algemas, 
grilhões, cadeias de ferro, tenho de suportar o ódio, as 
agressões, calúnias, palavras indecorosas, repreensões, 
maldades, juramentos falsos, e, além disso, as angústias 
e a tristeza. Mas Deus, que outrora libertou os três jovens 
da fornalha ardente, está sempre comigo e libertou-me 
destas tribulações, convertendo-as em suave doçura, 
porque é eterna a sua misericórdia. Imerso nestes tor-
mentos, que costumam aterrorizar os outros, pela graça 
de Deus sinto-me alegre e contente, porque não estou só, 
mas estou com Cristo.

18.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23; 
Salmo – Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17ac;
2.ª Leit. –  Col 3, 1-5. 9-11;
Evangelho – Lc 12, 13-21.

A liturgia deste Domingo questiona-nos acerca da atitu-
de que assumimos face aos bens deste mundo. Sugere que 
eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida; e 
convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão 
verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem 
a vida em plenitude.

Na primeira leitura, temos uma reflexão do “qohélet” 
sobre o sem sentido de uma vida voltada para o acumular 
bens… Embora a reflexão do “qohélet” não vá mais além, 
ela constitui um patamar para partirmos à descoberta de 
Deus e dos seus valores e para encontramos aí o sentido 
último da nossa existência.

A segunda leitura convida-nos à identificação com 
Cristo: isso significa deixarmos os “deuses” que nos es-
cravizam e renascermos continuamente, até que em nós 
se manifeste o Homem Novo, que é “imagem de Deus”.

No Evangelho, através da “parábola do rico insensa-
to”, Jesus denuncia a falência de uma vida voltada apenas 
para os bens materiais: o homem que assim procede é um 
“louco”, que esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá 
sentido à existência.

A graça da nova vida recebida no baptismo é o te-
souro que Deus pôs nas nossas mãos para que o façamos 
render com a fé e o fruto das nossas boas acções. Assim, 
buscaremos as “coisas do alto”, esperando que, quando 
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos 
manifestaremos “com Ele, na glória”. 

Com esta esperança no coração, a fidelidade à iden-
tidade de cristãos tem sentido. Para o cristão, a vida ver-
dadeira é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele 
que se encontra à direita do Pai. Nós acreditamos que 
tudo quanto vivemos com Ele, e de modo coerente com o 
seu Evangelho, é vida e faz-nos felizes, livres e maduros. 
Acreditamos que viver de verdade a vida é apostar n’Ele 
a existência, pois só n’Ele está a vida verdadeira. Acredi-
tamos que viver é viver como Ele viveu. Ora, como foi a 
vida do Cristo? Foi total doação ao Pai e aos outros, por 
amor do Pai. Total despojamento, numa total liberdade – 
foi assim que Cristo passou entre nós. Pois bem, é nisso 
que consiste a vida verdadeira; é nisto que consiste o que 
Jesus chama no Evangelho de ser “rico diante de Deus” e 
não juntar tesouros apenas para si.

Num mundo que já não sabe olhar para o alto, num 
mundo que desaprendeu a ouvir Aquele que tem palavras 
de vida eterna..., não é fácil viver este caminho de Jesus!... 
No entanto, esta é a condição para ser discípulo, cristão de 
verdade, e para encontrar a verdadeira vida. Não queiramos 
reduzir o Evangelho ao tamanho da nossa mediocridade; 
tenhamos a coragem de dilatar o nosso coração, de ampliar 
os nossos horizontes à medida do apelo de Cristo, e de viver 
a vida de pessoas novas, ressuscitadas para uma vida nova.
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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 ...................................................  17h00 – 18h00
Sábado................................................   Encerrado

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

Agendamento de Casamentos
Tendo em conta que não houve alterações no nosso 

arciprestado a nível de Párocos, procurando facilitar 
a vida aos noivos e, nomeadamente aos emigrantes, 
damos início à marcação de Casamentos para o pró-
ximo Ano Pastoral a partir da próximo terça-feira (dia 
de atendimento no Cartório Paroquial de Esposende).

Gandra e Gemeses
 Como já é habitual, durante o mês de agosto as 

paróquias de Gandra (S. Martinho) e Gemeses (S. 
Miguel) só têm Eucaristia ao sábado e ao domingo.

Dia Arquidiocesano do Catequista
Como é habitual, celebra-se no dia 14 de Setembro 

(2.º Sábado), no Sameiro, o Dia Arquidiocesano do 
Catequista. É importante que cada catequista já tenha 
colocado na sua agenda de forma a conseguir participar.

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.

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Apresentamos hoje a Comissão de Festas da S. 

Lourenço, que já se encontra a fazer o peditório e a 
distribuir o Programa das Festas.

A Comissão está assim constituída:
Presidente – Párocos
Vice-presidente – Jacinto Paulo da Silva Branco
Secretário – Bruno José Barbosa Gomes
Tesoureiro – Vítor Filipe Clemente da Torre
Vogais: Albino Magalhães Martins, Brian da Silva 

Boaventura, Carlos Manuel Magalhães Martins, César 
Lopes Parente Antunes, Hugo Miguel Ramos da Silva, 
Januário Fernandes Couto, Jorge Augusto Clemente Bran-
co, Paulo Jorge Ferreira Barbosa, Samuel de Jesus Neiva 
Magalhães e Tiago André Pereira Fernandes.

Recolha da “Sagrada Família” (Fão)
Porque nos têm chegado ecos de que algumas caixas 

da Sagrada Família que percorrem a pároquia se encon-
tram a necessitar de restauro, bem como a listagem das 
família que a recebem necessitam de ser reformuladas, 
pedíamos que as mesmas fossem entregues na sacristia 
na igreja Matriz até ao dia 15 de agosto.

Para podermos mais facilmente reorganizarmos as 
listas, pedíamos ainda que quem não está a receber a Sa-
grada Família e pretende recebê-la se inscreva no mesmo 
local, bem como o contrário.

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, 36-37)



— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Faria Mariz
— 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
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Início da Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— S. Bento (mc Alice Monte)
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Arminda Lopes Moreira
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Esperança Gonçalves Marcos e irmã Circulina
— José Alvim Maia, pais e irmãs
— Maria Elisa Faria Leite
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— José Manuel da Barros Marques
— Manuel Lopes da Silva Miranda
Quinta-feira  08 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
—— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais 

e sogros 
— António do Bento Pires
— Balbina Ferreira Afonso
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto  
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— Adelino Regado Fernandes Eiras e pais
— José Gonçalves Ribeiro, pais e sogros 
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Oscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Maria Luisa Loureiro Formoso Almeida
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Segunda        05 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
Terça-feira  06 de agosto

Festa litúrgica da Transfiguração do Senhor
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Fernando Bento Queirós
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel Marques da Silva e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
Dia do Padroeiro – Missa e Procissão do Santíssimo
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
Quarta-feira 07 de agosto
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ana Faria de Carvalho e patrões
— Daniel Carlos
— Laurentina Ferreira Morgado e filho Manuel
— Maria Arminda Bajão de Matos, Deolinda da Costa 

Lopes, Manuel Lopes da Cruz e familiares
— Maria Elvira Cardoso Fonseca e Raúl Maria Mo-

ledo Viana
— Rogério Santos do Vale
— Rufino Ferreira Soares, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
— António Bento Queirós
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Manuel Barbosa Baltazar, esposa e família
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Barbosa, marido e filha
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— Aurora de Campos Paturro e marido

19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Florinda de Sá Carreira (30.º dia)
— Adelino Maciel Lopes
— António Miranda da Silva
— António Pimenta Pais e Sogros
— Domingos Costa Dias (mc Lucília Rosas)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage e Familia (mc filha Paula)
— Manuel Alves Pereira, e Familia (mc cunhado António)
— Manuel Carreira Martins e família
— Maria da Silva Azevedo (mc filho Firmino)
— Rosa Alves Azevedo (pessoa amiga)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Hilário Jesus da Silva(1.º Aniv.º)
— Maria Adelina Lopes Pereira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Avelino Miranda Figueiredo
— Joaquim de Souza Bezerra e familia
— Jose Coutinho Torres, sogro, cunhados e nora
— Jose Rei Pedra Meira
— Luis Miguel Costa Sa Pereira (mc pelos pais)
Domingo           11 de agosto
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Adelino da Lage Maciel e família (mc esposa)
— Angelino Ferreira Barroselas (mc esposa)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)
— Maria da Conceição Ribeiro dos Santos Mariz, 

marido e família
— Rosa Alves Azevedo (mc Confraria do Rosário)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Aires Fernandes Pereira
— Álvaro dos Santos Portela e esposa
— Avelino Gonçalves Pereira (1)
— Maria  Angelina  Afonso Portela
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – Monte de S. Lourenço (Vila Chã)
— S. Lourenço (Missa da Festa)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
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 S. Lourenço (Vila Chã)

Procissão e Sermão
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva

Sexta-feira 09 de agosto
19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida de Almeida Lagoela
— José Martins Dias e esposa Idalina Martins Afonso
— Luís Moreira da Silva e filha Maria de Lurdes
— Patrocínia Gonçalves Patrão marido e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
 Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros 
— Alzira da Torre Marrucho e pais
— Ana Alves Ferreira
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Olívia Rossas Fernandes e Família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Gonçalves Pequeno e esposa
— Manuel Viana, Arminda Belinho e António Belinho 

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

rinda e José
— Maria Gonçalves Felix e Joaquim Fernandes Santil
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— Almas (mc alminhas de Nossa Senhora da Caridade)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carolina Alves Correia Deveza
— Emílio Ribeiro Casais 
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Lourenço Fernandes Cruz, esposa e filhos
— Maria Celeste Gonçalves Queiroga, marido e filho
— Maria Irene Costa  Silva e António Passos Carvalho
— Zacarias Martins Afonso e família
21h00 – capela da Senhora da Saúde (Esposende)

Novena da Senhora da Saúde 
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Sábado 10 de agosto 
10h30 – igreja paroquial de Vila Chã
Celebração da Santa Unção na Novena de S. Lourenço
— S. Lourenço
15h30 – igreja matriz de Esposende
— Celebração do Dia do Emigrante
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Francisco Gomes da Silva (7.º Dia)
— Manuel Fonseca da Cruz (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Fernandes da Costa (7.º Dia)
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis (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


