
Lugares de aprendizagem da Esperança...
Continuamos a citar algumas frases de uma carta do 

mártir vietnamita Paulo Le-Bao-Thin († 1857), onde 
é clara esta transformação do sofrimento mediante a 
força da esperança que provém da fé.

«Como posso eu suportar este espectáculo, ao 
ver todos os dias os imperadores, mandarins e seus 
guardas blasfemar o vosso santo nome, Senhor, que 
estais sentado sobre os Querubins (cf. Sal 80/79, 2) e 
os Serafins? Vede como a vossas cruz é calcada aos pés 
dos pagãos! Onde está a vossa glória? Ao ver tudo isto, 
sinto inflamar-se o meu coração no vosso amor e prefiro 
ser dilacerado e morrer em testemunho da vossa infinita 
bondade. Mostrai, Senhor, o vosso poder, salvai-me e 
amparai-me, para que na minha fraqueza se manifeste 
a vossa força e sejaglorificada diante dos gentios [...] 
Ouvindo tudo isto, caríssimos irmãos, tende coragem e 
alegrai- vos, dai graças eternamente a Deus, de quem 
procedem todos os bens, bendizei comigo ao Senhor, 
porque é eterna a sua misericórdia [...] Escrevo todas 
estas coisas, para que estejam unidas a vossa e a mi-
nha fé. No meio da tempestade, lanço a âncora que me 

permitirá subir até ao 
trono de Deus: a espe-
rança viva que está no 
meu coração». Esta é 
uma carta do «inferno». 
Nela se mostra todo o 
horror de um campo de 
concentração, onde aos 
tormentos infligidos pe-
los tiranos se vem jun-
tar o desencadeamento 
do mal nas mesmas ví-
timas que, deste modo, 
se tornam novos ins-
trumentos da cruelda-
de dos algozes. É uma 
carta do inferno, mas 
nela tem cumprimento a 
palavra do Salmo: «Se 

subir aos céus, lá Vos encontro, se descer aos infernos, 
igualmente. [...] Se eu disser: “ao menos as trevas me 
cobrirão”, [...] nem sequer as trevas serão bastante 
escuras para Vós, e a noite será clara como o dia, tanto 
faz a luz como as trevas» (Sl 139/138, 8-12; cf. também Sal 
23//22, 4). Cristo desceu aos «infernos» ficando assim 
perto de quem é nele lançado, transformando para ele 
as trevas em luz. O sofrimento, os tormentos continuam 
terríveis e quase insuportáveis. Surgiu, porém, a estrela 
da esperança, a âncora do coração chega até o trono de 
Deus. Não se desencadeia o mal no homem, mas vence 
a luz: o sofrimento – sem deixar de o ser – torna-se, 
apesar de tudo, canto de louvor.

19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 18, 6-9; 
Salmo – Sal 32, 1 e 12. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 11, 1-2. 8-19;
Evangelho – Lc 12, 32-48.

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe 
convida-nos à vigilância: o verdadeiro discípulo não 
vive de braços cruzados, numa existência de comodismo 
e resignação, mas está sempre atento e disponível para 
acolher o Senhor, para escutar os seus apelos e para 
construir o “Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos as palavras de 
um “sábio” anónimo, para quem só a atenção aos 
valores de Deus gera vida e felicidade. A comunidade 
israelita – confrontada com um mundo pagão e imoral, 
que questiona os valores sobre os quais se constrói a 
comunidade do Povo de Deus – deve, portanto, ser uma 
comunidade “vigilante”, que consegue discernir entre 
os valores efémeros e os valores duradouros.

A segunda leitura apresenta Abraão e Sara, modelos 
de fé para os crentes de todas as épocas. Atentos aos 
apelos de Deus, empenhados em responder aos seus 
desafios, conseguiram descobrir os bens futuros nas 
limitações e na caducidade da vida presente. É essa 
atitude que o autor da Carta aos Hebreus recomenda 
aos crentes, em geral.

O Evangelho apresenta uma catequese sobre a vi-
gilância. Propõe aos discípulos de todas as épocas uma 
atitude de espera serena e atenta do Senhor, que vem ao 
nosso encontro para nos libertar e para nos inserir numa 
dinâmica de comunhão com Deus. O verdadeiro discí-
pulo é aquele que está sempre preparado para acolher 
os dons de Deus, para responder aos seus apelos e para 
se empenhar na construção do “Reino”.

Quando não nos é exigente o Evangelho? Quando a 
Palavra de Deus não nos questiona? A Escritura diz que 
“a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que 
uma espada de dois gumes; penetra até dividir alma e 
espírito, junturas e medulas. Ele julga as disposições e 
intenções do coração” (Hb 4,12). Em cada Domingo, 
fazemos experiência dessa exigência viva e eficaz da 
Palavra do Senhor na nossa vida.

Os últimos domingos, com a Palavra de Deus, têm 
sido momentos de reflexão sobre como responder à 
presença do Senhor na nossa vida: escolher a melhor 
parte, escutando a sua Palavra; tornarmo-nos ricos aos 
olhos de Deus, cumprindo a sua vontade e praticando 
boas obras. Neste domingo, o evangelho mostra-nos 
como temos de viver, ansiando pela vinda do Senhor. 
Uma vinda que não se sabe quando acontecerá: a longo 
prazo, se a consideramos como coisa dos últimos tem-
pos; a curto prazo, se sentirmos que o Senhor «passa» 
assiduamente, porque não está longe de nós. 
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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

Calendário das Celebrações 2019/20
Facilitando a vida a todos quantos precisam de 

programar esta ou aquela festa da Catequese, esta ou 
aquela celebração na sua paróquia, pois precisam de, 
com tempo, agendarem as suas viagens (sobretudo os 
emigrantes) informamos:

Celebração da Primeira Comunhão
No que se refere à Primeira Comunhão a celebrar 

no dia 11 de junho, Dia do Corpo de Deus, sugerimos 
o mesmo horário praticado este ano, mas poderá sofrer 
ainda algum ajuste.

Para os emigrantes teremos a Celebração interparo-
quial do Dia do Emigrante na Igreja Matriz de Esposen-
de no dia 08 de Agosto, às 15h30, se houver inscrições. 

Festas da catequese
19-20 de outubro  ........ Festa do Acolhimento (1.º ano)
01-02 de março  ....................  Festa do Perdão (3.º ano)
09 a 11 de abril .........................  Festa da Vida (8.º ano) 
06-07 de junho  ................  Festa do Pai Nosso (2.º ano)
13-14 de junho  ....................  Festa da Palavra (4.º ano)
11 de junho  ......................  Festa da Eucaristia (3.º ano)
20-21 de junho  ............................  Festa da Fé (6.º ano)
27-28 de junho  ......................  Profissão de Fé (8.º ano) 
04-05 de julho  ..........  Compromisso e Envio (10.º ano)
08 de agosto  ...............  Festa da Eucaristia (emigrantes)

Celebração dos Fiéis Defuntos
Apúlia  .....................  Sexta – 01/11  ................... 16h00
Esposende  ..............  Sexta – 01/11  ................... 10h00
Fão ..........................  Sexta – 01/11  ................... 16h00
Fonte Boa  ............ Domingo – 03/11  ................. 10h00
Gandra  ....................  Sexta – 01/11  ................... 16h00
Gemeses  ................. Sexta – 01/11  .....................10h00
Rio Tinto  ................  Sexta – 01/11  ................... 10h00
Vila Chã  .................  Sexta – 01/11 .................... 14h00

Agendamento de Casamentos
Procurando facilitar a vida aos noivos e, nomea-

damente aos emigrantes, já demos início à marcação 
de Casamentos para o próximo Ano Pastoral.

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

róquias 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.

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 
famílias que a recebem necessitam de ser reformuladas, 
pedíamos que as mesmas fossem entregues na sacristia 
na igreja Matriz até ao dia 15 de agosto.

(Spe Salvi, 37)



19h00 – igreja matriz de Fão 
— Cândido Vilas Boas Soares e família
— José Martins Dias, esposa Idalina Martins Afonso 

e José Vicente Moreira
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Adelaide da Vinha Pontes e Lindaura da 

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

rinda e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Manuela Torres Sobral Silva, marido e sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
20h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Nossa Senhora da Assunção
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Alves 

Martins Cepa
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Gracinda Conceição Almeida e marido Maria Mo-

reira da Costa, pais, irmão e cunhado
— Maria Conceição Almeida 
— Maria Faria Moreira Torres, marido e filho 
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Olindina Martins Catarino, marido e pais 
— Rosa Gonçalves da Costa 
Quinta-feira  15 de agosto
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora

08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora da Assunção
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Nossa Senhora da Assunção
— Joaquim Carvalho Martins
— Julia Alves Maciel, Marido e Filha (mc irmão José)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Lopes, esposa e família (mc filha Maria do 

Carmo)
— Manuel Martins Alves 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
Procissão da Matriz para o Souto da Senhora da Saúde 

onde, à chegada, é celebrada a Missa da Festa
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Ação de Graças a Nossa Senhora da Saúde
— Manuel Ramos dos Santos

Segunda        12 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Nelson Mendanha e avós maternos
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas (no final, Missa)
— António Devesa Sá Pereira e Esposa
— Almas (mc Confrariadas Almas)
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
21h30 – igreja matriz de Esposende

Novena da Senhora da Saúde 
— Concerto com o Coro de Câmara da Igreja Matriz, 

seguindo-se a Procissão de Velas para a Capela da 
Senhora da Saúde em comunhão com os Peregrinos 
de Fátima.

Terça-feira  13 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Pereira da Silva Couto
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros 
— Ana Alves Ferreira e marido
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais 

e sogros
— António Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Augusto Rosa Gonçalves, esposa e família
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Pires e marido
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
 Maria Augusta Losa Capitão
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Francisco Gomes da Silva, esposa e sogros
— Manuel da Silva Félix
— Teresa Pimenta Guimarães, pais e irmãos
21h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)

Novena de Nossa Senhora da Guia 
— Nossa Senhora da Guia
Quarta-feira 14 de agosto
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Luís Monteiro Guimarães 
— Ramiro Gomes Viana

19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— António Miranda da Silva
— António Pereira de Azevedo e familia (mc esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Ferreira Carvalho e sogros (mc Mila)
— Maria Celeste de Jesus Maciel, marido e filhos
— Maria da Silva Azevedo 
— Maria Gonçalves Azevedo e Manuel Ribeiro Azevedo
— Rosa Alves Azevedo (mc pessoa amiga)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Fernandes do Padre (1.º Aniv.º)
— Maria Elisa Faria Leite (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Luís Monteiro Guimarães (30.º Dia)
— Maria Amélia Rodrigues Dias (1.º Aniv.)
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Avelino Miranda Figueiredo
— Manuel Ferreira Martins e esposa  (mc filho Albino)
Domingo           18 de agosto
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino da Lage Maciel e família (mc esposa)
— Angelino Ferreira Barroselas (mc esposa)
— António Fernandes de Carvalho e esposa (mc Ar-

minda)
— Félix de Jesus Pereira e esposa (mc António)
— José Gonçalves Neiva, esposa e familia
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Manuel Lopes, esposa e genro (mc filho José)
— Maria Aurora Ferreira Rendeira e pais (mc irmã 

Maria da Luz)
— Maria Celeste Gonçalves da Silva, marido e família 

(mc filha Carmo)
— Rosa Alves de Azevedo, pais e irmão (mc Salete)
— Virgínia Alves dos Santos e família (mc filha Teresa) 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Associação Sagrado Coração de Jesus
09h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia (Missa da Festa)
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Francisco Alves e esposa
— Avelino Gonçalves Pereira (2)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Não há Missa
12h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Frei Bartolomeu dos Mártires
16h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)

Procissão e Sermão
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Não há Missa
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Laura Gomes Ferreira
16h00 – capela de Nossa Senhora da Saúde (Esposende)

Procissão e Sermão
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
21h00 – igreja matriz de Apúlia
Encerramento da Novena de Nossa Senhora da Guia

com Procissão de Velas no fim da missa e Sermão
— Nossa Senhora da Guia
Sexta-feira 16 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
— João Pedro Menina Eiras
— Manuel Francisco Martins Rei e esposa
— Maria Angelina Pereira Lage e filho, João Pedro
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
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
— Otília Lavandeira do Monte
— Patrocínia Gonçalves Patrão marido e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Manuel Moreira da Venda
— Manuel Teodósio Gonçalves e esposa
— Manuel Vasco Azevedo, Lucas Fernandes Azevedo 

e Rosa Gomes Vasco
— Manuel Viana, Arminda Vasco Belinho e António 

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

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
— Eduardo Veiga da Benta e esposa
Sábado 17 de agosto 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Não há Missa
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Pereira da Silva Couto (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Paula Cristina Calafate Leites (30.º Dia)
— Preciosa Pereira Lima (30.º Dia)
— Rogério Santos do Vale (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurélia Linhares de Campos Cruz (1.º Aniv.º)

local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações


