
Lugares de aprendizagem da Esperança...
A grandeza da humanidade determina-se essen-

cialmente na relação com o sofrimento e com quem 
sofre. Isto vale tanto para o indivíduo como para a 
sociedade. Uma sociedade que não consegue aceitar 
os que sofrem e não é capaz de contribuir, mediante 
a com-paixão, para fazer com que o sofrimento seja 
compartilhado e assumido mesmo interiormente é 
uma sociedadecruel e desumana. A sociedade, porém, 
não pode aceitar os que sofrem e apoiá-los no seu 
sofrimento, se os próprios indivíduos não são capazes 
disso mesmo; e, por outro lado, o indivíduo não pode 
aceitar o sofrimento do outro, se ele pessoalmente 
não consegue encontrar no sofrimento um sentido, 
um caminho de purificação e de amadurecimento, 
um caminho de esperança. Aceitar o outro que sofre 
significa, de facto, assumir de alguma forma o seu 
sofrimento, de tal modo que este se torna também 
meu. Mas, precisamente porque agora se tornou 
sofrimento compartilhado, no qual há a presença do 
outro, este sofrimento é penetrado pela luz do amor. 

A palavra latina 
con-solatio, conso-
lação, exprime isto 
mesmo de forma mui-
to bela sugerindo um 
estar-com na solidão, 
que então deixa der 
ser solidão. Mas, a 
capacidade de aceitar 
o sofrimento por amor 
do bem, da verdade e 
da justiça é também 
constitutiva da gran-
deza da humanidade, 
porque se, em defini-
tiva, o meu bem-estar, 
a minha incolumidade 
é mais importante do 

que a verdade e a justiça, então vigora o domínio 
do mais forte; então reinam a violência e a mentira. 

A verdade e a justiça devem estar acima da minha 
comodidade e incolumidade física, senão a minha 
própria vida torna-se uma mentira. E, por fim, tam-
bém o « sim » ao amor é fonte de sofrimento, porque 
o amor exige sempre expropriações do meu eu, nas 
quais me deixo podar e ferir. O amor não pode de 
modo algum existir sem esta renúncia mesmo dolo-
rosa a mim mesmo, senão torna-se puro egoísmo, 
anulando-se deste modo a si próprio enquanto tal.

20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 38, 4-6. 8-10; 
Salmo – Sal 39, 2-3. 4. 18;
2.ª Leit. – Hebr 12, 1-4;
Evangelho – Lc 12, 49-53.

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe 
convida-nos a sermos sinais de contradição no mundo, 
afastado de Deus, em que vivemos.

Na  primeira leitura, o profeta Jeremias é o protó-
tipo acabado do mártir pela Palavra de Deus, que será 
“figura” de Jesus, na missão e no martírio, pela Palavra 
e pelo Reino. Torna-se uma voz incómoda, desestabili-
zadora. Como homem ao serviço da Palavra de Deus, 
ganhará novo alento para, com coragem renovada, 
continuar a pregar os desígnios do Senhor.

No Evangelho S. Lucas mostra-nos como Jesus as-
sume, claramente, o mesmo caminho do Profeta. Sendo 
a “Palavra incarnada” do Pai, Ele vive-a, proclama-a 
e dá-lhe dimensões insuspeitadas.

O homem actual é um homem de opções adiadas. 
Inserido num mundo de mediocridade e consumismo, 
treme perante as opções fundamentais da vida e da sua 
própria fé. Pretende, simultaneamente, dizer “sim” e 
“não” à sua vocação transcendental. Tem medo do 
risco. Ora o Evangelho é risco, que projecta o crente 
para a aventura sedutora de um futuro eterno e feliz 
em Deus.

Não será esta, precisamente, a mensagem da se-
gunda leitura? Depois de enumerar uma “nuvem” 
de testemunhas a atestar-nos as “grandezas da fé”, a 
Carta aos Hebreus apresenta-nos Cristo como modelo 
supremo da nossa “corrida” para a perfeição. Com 
Ele, “guia da nossa fé” e sinal de contradição para o 
mundo, também nós atingiremos a meta final.

O cristão está no centro das atenções («grande 
número de testemunhas») da sociedade que o olha 
com olhar de lince à busca do menor deslize para o 
condenar e abater. Assim aconteceu com Cristo, a 
quem não faltaram fariseus a «observá-Lo»; assim 
aconteceu com os seus discípulos ao colherem espi-
gas ao sábado. Eles com os olhos postos em nós; nós 
com os olhos postos em Cristo que «suportou a cruz, 
desprezando a sua ignomínia». Travou a luta contra o 
mal e contra as forças opressivas do seu tempo; hoje, 
«está sentado à direita do trono de Deus». O ontem 
de Cristo é o nosso hoje; o seu hoje é o nosso amanhã. 
Perseverança para não nos deixarmos «abater pelo 
desânimo», é o grande desafio – a palavra de ordem 
– que a carta aos Hebreus nos coloca. 
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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 – 186h00

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

Figurados para a Senhora da Bonança
 Nos dias 21, 23 e 24 de Agosto no final das missas, 

no Salão Paroquial de Fão estarão a tirar as medidas 
para os figurados para a Procissão da Nossa Senhora 
da Bonança, que se realiza no dia 1 de setembro.

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

próximo dia 11 de Setembro, a Festa do Idoso. Os 
interessados poderão efectuar a sua inscrição na Junta 
de Freguesia até ao dia 17 de Agosto, durante o horário 
normal de expediente. 

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.

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
 A Confraria do Santíssimo Sacramento, para  o ano 

pastoral de 2019/2020, ficou assim constituída:
Juiz: Raúl Gonçalves da Venda
Tesoureiro: José Manuel Carreira Gonçalves
Secretário: Rui Miguel da Silva Barbosa
Vogal: Vitor Manuel Oliveira Gomes
Cruz: Carlos Manuel Váz Alves
Círios: José Joaquim Fernandes Mota e Rui Filipe Pereira 

Ermida da Vinha.

Ass. do Coração de Jesus (Fonte Boa)
 A Associação do Sagrado Coração de Jesus  apresen-

tou as suas contas ao Conselho Económico, que foram 
aprovadas e que apresentamos:

Total de receitas ..........................................  985,00 € 
Total de despesas .......................................... 120,00 € 
Saldo entregue ao CEP ...............................  865,00 €

Calendário das Celebrações 2019/20
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

(Spe Salvi, 38)



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 Nogueira Miranda e esposa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Novo Alves Pereira, mãe e avós
— 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
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Rosa do Espirito Santo e marido
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião, S.to Amaro e S. Bento (mc Angelina 

Ferreira)
— Elisa Carvalho Machado
— Jorge Reis Rodrigues e Esposa
— Manuel Gomes Da Silva e Filho
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro e Mãe
— Maria Adelaide Reina Dos Santos Filhos Óscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Maria Elisa Faria Leite
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Olindina Martins Catarino Marido e País
— Vitor Miguel Da Silva Miranda, Angelina Ribeiro 

e Jaime Manuel
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins 
Quinta-feira  22 de agosto
19h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Maria José Sousa Lemos Baptista e marido
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino Gonçalves Penteado e filhos
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros 
— Ana Alves Ferreira e marido
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais 

e sogros 
— Augusta Losa Capitão
— Aurélio Ferreira Pires, Pais e sogros
— Arlindo Fernandes
— Balbina Ferreira Afonso
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Jorge Albino Fortunado Boaventura
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Barbosa
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 

Segunda        19 de agosto
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Todos os munícipes
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
Terça-feira  20 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Amândio Pimenta Guimarães
— João Rodrigues Vilarinho e família
— José Silveira da Rosa e Lenira Ribas da Rosa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria José Sousa Lemos Baptista e marido
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— António Bento Queirós
— António Bernardino de Sá e esposa 
— António do Bento Pires
— António Jorge Miranda Pires e família
— António Pires Afonso, esposa e filhos 
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— David da Silva Sampaio
— Laurinda de Jesus Monteiro 
— Manuel da Silva Sá e Ana Penteado
— Manuel Dias Palmeira e Rosa Martins de Sá
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Rosa da Silva, Ana Rosa da Silva e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Francisco Gomes da Silva
— Ismael Francisco Barros, esposa, filha e genro
— Joaquim Maia Vieira e sogros
— Joaquim Moreira Barros
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Cruz Vasco, pais e irmão
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa Pimenta Guimarães
Quarta-feira 21 de agosto
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Anselmo Novo
— Nelson Mendanha e avós maternos
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós Virgínia e Maria 

Rosa
— Elisa de Carvalho Machado
— José Martins Dias, esposa Idalina Martins Afonso 

e José Vicente Moreira
— Raimundo Rolo Pereira

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Avelino Miranda Figueiredo
— Cândido do Vale Morgado
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Maria  Rosa Sá Pereira Portela
— Mário Ferreira Morgado, nora Firmina e familiares
— António Martins de Matos, pais, irmã e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
Domingo           25 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 do Rosário
— Albino Paço dos Santos
— Angelino Ferreira Barroselas (mc esposa)
— Maria Lucinda Machado Costa Maciel (mc marido)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas da Casa Marques
— Avelino Gonçalves Pereira (3)
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa  e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
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
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

Bodas de Ouro Sacerdotais (Vila Chã)
 A comunidade Paroquial de Vila Chã vive mais 

uma vez um Jubileu Sacerdotal: o P.e António Jorge 
da Torre, que nasceu em Vila Chã, em 17/03/1944, 
completou 50 anos de Sacerdote no dia 15 de Agosto.

Felicitando-o por esta efeméride e pela sua dedi-
cação à Igreja, sobretudo na Igreja Diocesana de 
Viana do Castelo, onde ainda é pároco em Amonde, 
Viana do Castelo, como bons vilachanenses quere-
mos prestar-lhe uma homenagem, como aconteceu 
no passado com outros sacerdotes naturais de Vila 
Chã. Assim, no dia 8 de setembro, teremos uma sin-
gela homenagem ao homem e ao Padre, na pessoa 
do P.e António Jorge da Torre. As inscrições para o 
convívio de homenagem podem ser feitas junto dos 
párocos, até ao dia 1 de setembro.

Porque foi um “bom embaixador” do concelho 
de Esposende fora dos seus limites, a Câmara Mu-
cicipal de Esposende, no Dia do Município e do 
Munícipe – 19 de agosto – também lhe vai prestar a 
sua homenagem, condecorando-o. Saibamos reco-
nhecer o valor do sacerdócio com a nossa presença. 

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Adelino Barros Faria, pais e irmão
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Ezequiel Barros Moreira Gomes, pais e tia
— José Gomes Ferreira da Silva
— Maria Alves Barros e marido
Sexta-feira 23 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Almerinda Pereira Campos e marido
— José Martins Dias, esposa Idalina Martins Afonso 

e José Vicente Moreira
— José Salvador Graça da Silva
— Otilia Lavandeira do Monte
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Joaquim Faria Mariz e sogros
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Viana, Arminda Vasco Belinho e António 

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

rinda e José
— Maria Brialinda Felix Santil e Joaquim Felix Santil
— 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,País, Sogros, irmãs e cunha-

dos
— Cecilia Fernandes Moreira, marido e filhos
— Emilio Ribeiro Casais 
— Joaquina Moreira Alves Ribeiro e irmaõs Adélia, 

Cristina e Porfirio 
— Zacarias Martins Afonso e família
Sábado 24 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
— Maria Alcinda Gomes Ribeiro (30.º Dia)
— Manuel Fernandes da Costa (30.º Dia)
— Maria Edite Naia Martins de Araújo (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo Sacramento
— Adelino José de Faria, pais, sogros e cunhada (mc 

esposa)
— Filipe Martins Rodrigues e esposa
— Herminda Alves do Paço
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Rosa Alves Azevedo (mc Confraria das Almas)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Baptista Cerqueira (1.º Aniv.º)

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


