
Lugares de aprendizagem da Esperança...
 Sofrer com o outro, pelos outros; sofrer por amor 

da verdade e da justiça; sofrer por causa do amor e 
para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente: 
estes são elementos fundamentais de humanidade, o 
seu abandono destruiria o mesmo homem.

Entretanto levanta-se uma vez mais a questão: so-
mos capazes disto? O outro é suficientemente importan-
te, para que por ele eu me torne uma pessoa que sofre? 
Para mim, a verdade é tão importante que compensa 
o sofrimento? A promessa do amor é assim tão grande 
que justifique o dom de mim mesmo? 

Na história da humanidade, cabe à fé cristã precisa-
mente o mérito de ter suscitado no homem, de maneira 
nova e a uma nova profundidade, a capacidade dos 
referidos modos de sofrer que são decisivos para a 
sua humanidade. A fé cristã mostrou-nos que verdade, 
justiça, amor não são simplesmente ideais, mas reali-
dades de imensa densidade. Com efeito, mostrou-nos 
que Deus – a Verdade e o Amor em pessoa – quis sofrer 
por nós e connosco. Bernardo de Claraval cunhou esta 
frase maravilhosa: «Deus não pode padecer, mas pode-
se compadecer.» O homem tem para Deus um valor 

tão grande que Ele mes-
mo Se fez homem para 
poder padecer com o 
homem, de modo mui-
to real, na carne e no 
sangue, como nos é 
demonstrado na narra-
ção da Paixão de Jesus. 
A partir de lá entrou 
em todo o sofrimento 
humano alguém que 
partilha o sofrimento 
e a sua suportação; a 
partir de lá se propaga 
em todo o sofrimento 
a consolatio, a consola-
ção do amor solidário 
de Deus, surgindo assim 
a estrela da esperança.

Certamente, nos nossos inúmeros sofrimentos e 
provas sempre temos necessidade também das nossas 
pequenas ou grandes esperanças – de uma visita amiga, 
da cura das feridas internas e externas, da solução po-
sitiva de uma crise, etc. Nas provações menores, estes 
tipos de esperança podem mesmo ser suficientes. Mas, 
nas provações verdadeiramente graves, quando tenho 
de assumir a decisão definitiva de antepor a verdade 
ao bem-estar, à carreira e à propriedade, a certeza da 
verdadeira grande esperança, de que falámos, faz-se 
necessária. 

21.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 66, 18-21; 
Sal 116, 1. 2;
2.ª Leit. – Hebr 12, 5-7. 11-13;
Evangelho – Lc 13, 22-30.

A liturgia deste Domingo propõe-nos o tema da “sal-
vação”. Diz-nos que o acesso ao “Reino” – à vida plena, 
à felicidade total (“salvação”) – é um dom que Deus 
oferece a todos os homens e mulheres, sem excepção; 
mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida 
baseada nesses valores que nos tornam orgulhosos, 
egoístas, prepotentes, auto-   -suficientes, e seguir Jesus 
no seu caminho de amor, de entrega, de dom da vida.

Na primeira leitura, um profeta não identificado 
propõe-nos a visão da comunidade escatológica: será 
uma comunidade universal, à qual terão acesso todos 
os povos da terra, sem excepção. Os próprios pagãos 
serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e 
serão convidados para o serviço de Deus, sem qualquer 
discriminação baseada na raça, na etnia ou na origem.

A segunda leitura parece, à primeira vista, apre-
sentar um tema um tanto deslocado e marginal, em 
relação ao que nos é proposto pelas outras duas leituras; 
no entanto, as ideias propostas são uma outra forma 
de abordar a questão da “porta estreita”: o verdadeiro 
crente enfrenta com coragem os sofrimentos e prova-
ções, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa forma, 
educa, corrige, mostra o sem sentido de certas opções 
e nos prepara para a vida nova do “Reino”.

No Evangelho, Jesus – confrontado com uma per-
gunta acerca do número dos que se salvam – sugere 
que o banquete do “Reino” é para todos; no entanto, 
não há entradas garantidas, nem bilhetes reservados: é 
preciso fazer uma opção pela “porta estreita” e aceitar 
seguir Jesus no dom da vida e no amor total aos irmãos.

É urgente começar a compreender qual é o bilhete 
verdadeiro que dá acesso ao Reino dos Céus. É urgente 
começar a compreender e a fazer. Jesus manda-nos «lu-
tar»: «Lutai com todas as forças por entrar» (Lc 13,24). 

Hoje, como sempre, é de santos e de justos que o 
nosso mundo precisa. Deles é o Reino dos Céus. E nós? 
Eles não perdem tempo em acudir às necessidades dos 
seus irmãos, sejam eles quem forem. E nós? Alguém 
dizia, não há muito tempo, que «os cristãos meramente 
praticantes estão em fim de linha. Hoje, precisamos de 
cristãos enamorados!» O cristão meramente praticante 
é que está sempre a dizer: «Posso estar descansado: já 
cumpri todos os meus deveres». O cristão enamorado 
é aquele que está sempre a dizer: «Ainda tenho tanta 
coisa para fazer!»

Lutemos com todas as nossas forças em todos os 
momentos. A porta é estreita e está aberta pouco tempo. 
É o espaço e o tempo da nossa vida. Sejamos cristãos 
enamorados.
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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 ...................................................   Encerrado
Quinta ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

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.

Passeio/Convívio (Fonte Boa e Rio Tinto)
 Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto irá rea-

lizar o passeio/convívio anual 2019, no próximo dia 28 
de setembro. As inscrições estarão abertas até ao dia 23 
de setembro nas sedes da Junta de Freguesia.  

Contas da LIAM (Vila Chã)
 Como já é habitual, a Liga Intensificadora da Ação 

Missionária (LIAM) de Vila Chã, realizou a sua habitual 
feirinha e participou na Galaicofolia, tendo realizado, com 
o saldo existente, um total de 1.847,98 € (mil oitocentos 
e quarenta e sete euros e noventa e oito cêntimos).

Esta verba já foi distribuída do seguinte modo:
Leite em Pó para crianças de Angola  .............  500,00 €
Imagem da Senhora da Saúde (Cabo Verde) ... 300,00 €
CEPAC  ...........................................................  400,00 €
Irmã Arlete  .....................................................  300,00 €
Projeto Paraguai (P.e José Costa) ....................  300,00 €
Total  ............................................................  1.800,00 €

Após esta distribuição missionária, ficou com um saldo 
positivo de 47,98 € (quarenta e sete euros e noventa e 
oito cêntimos).

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

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.

(Spe Salvi, 39)



— António Pires Afonso, esposa e filhos 
— Aurélio Ferreira Pires
— Balbina Ferreira Afonso
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
— Albino Pereira da Silva Couto
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Senhor da Cruz
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurélia Linhares de Campos
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Moreira da Venda
— Manuel Viana, Arminda Vasco Belinho e António 

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

rinda e José
— Maria Manuela Azevedo e José Joaquim Gomes 

Dourado
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Arminda Alves Deveza, marido e filha
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas para a Senhora da Bonança
Sábado 31 de agosto 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Francisco Gomes da Silva (30.º Dia)
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)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Fernades da Costa (30.º Dia)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo e familia (mc filha Maria 

do Carmo)
— Arlindo Martins Souto e Filho Adelino (mc esposa)
— Baltazar Branco de Matos
— Domingos Aves dos Santos (mc tia Teresa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António José da Torre Pereira  (1.º Aniv.º)
— Maria Gomes da Silva  (1.º Aniv.º)
— Carolina Alves Correia Deveza (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Adães

Segunda        26 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Não há Missa
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
Terça-feira  27 de agosto
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Bodas de Prata Matrimoniais de José Ribeiro e 

Anabela Chaves
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Abílio Rodrigues, esposa e familia
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albina Sampaio Boaventura e família
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho 
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Joaquim Chaves Amorim
— Joaquim da Silva Vale e sogros 
— José Maria do Vale, esposa, pais e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— 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 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Senhor da Cruz
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alice Gomes Vasquinho
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Elvira Gomes de Jesus
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Gonçalves de Campos e esposa
— Manuel Santil Carreira
— 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
Sexta-feira 30 de agosto
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria Manuela da Costa Meira Fernandes
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros 
— Ana Alves Ferreira e marido
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais 

e sogros 
— António Benardino de Sá e esposa 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família

Uma homilia em dia de ordenações terá de 
conduzir a uma séria reflexão. Não podemos 

cair em alarmismos e nunca permitiremos um 
clima de desmotivação. Sabemos que caminha-
mos para uma realidade sociológica totalmente 
diferente. O tempo corre veloz e lança alertas para 
que as comunidades se convençam desta realida-
de e se abram a novas soluções. Não poderemos 
continuar na lógica de ter um padre por cada 
paróquia. Existem várias hipóteses a ponderar e 
todos, de um modo sinodal, terão de aportar as suas 
reflexões, criando um clima de mudança e fazendo 
tudo com serenidade e sentido positivo. Também 
os sacerdotes não poderão continuar com esque-
mas tradicionais. Somos menos e as forças físicas 
diminuem. Teremos de, com alegria e dedicação, 
encontrar caminhos que não dependem apenas 
do Arcebispo e dos órgãos diocesanos. Deus está 
com a Sua Igreja. O Espírito sugere caminhos de 
organização pastoral diferentes. 

Um pormenor que emerge sempre é o das ce-
lebrações dominicais e dos sacramentos. É fácil 
acomodar-se à situação correndo esfalfadamente 
no intuito de responder aos desejos de todos. Im-
porta mudar! (...)

As comunidades precisam de estar conscientes 
destas mudanças e dóceis à acção do Espírito 
Santo, que guia a Igreja de Jesus Cristo. Devem 
perscrutar novas formas de organizar a celebra-
ção e vivência do Domingo. A este dado acresce 
o facto que o sacerdote deve celebrar apenas as 
Eucaristias determinadas pelo Código do Direito 
Canónico. Havendo grave necessidade pastoral, 
que consiste em não privar um grupo considerá-
vel de fieis de participar na Eucaristia, o Bispo 
diocesano pode autorizar o sacerdote a celebrar 
duas ou três eucaristias nos Domingos e festas 
de preceito (Cf. Cân. 905 §2). Celebrar mais do 
que três eucaristias nos Domingos ou festas de 
preceito é uma possibilidade que está vedada ao 
sacerdote e que o Bispo diocesano também não 
pode autorizar. Acresce ainda que a eucaristia é 
o local onde a comunidade se reúne, o que não se 
compadece com a escassez de tempo para acolher 
as pessoas e disponibilidade interior para preparar 
e viver convenientemente os mistérios sagrados.

Não podemos ignorar que cada vez são mais 
os sacerdotes a quem se confiam muito mais 
do que três paróquias, o que impede que todas 
as paróquias tenham celebração eucarística ao 
Domingo. Mas há outras possibilidades a consi-
derar: a articulação com as missas Vespertinas, a 
Celebração Dominical na ausência do presbítero, 
confiando a presidência a leigos devidamente 
preparados; e, não menos importante, a efectiva 
articulação das unidades pastorais e consequente 
deslocação dos fiéis dentro das mesmas. Poderá 
ser custosa para muitos e impossível para alguns. 
Por aqui passa a consciência eclesial, de pertença 
à Igreja, que poderá exigir sacrifícios mas sempre 
na alegria de que “não podemos viver sem o Do-
mingo“, ou seja, sem eucaristia.

D. Jorge Ortiga (14/07/2019)

20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Avelino Miranda Figueiredo
— Firmina Morgado, sogro Mario Morgado e familia
Domingo           01 de setembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Delfim  Barros Gonçalves Real e sogros
— Maria Adelaide dos Santos, filhos Oscar Alexandre 

e Laurindo Fernando
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro 
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Rodrigo Deveza, Ondina Costa, pais e sogros
— Serafim Torres do Vale e esposa
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas da Casa Marques
— Americo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Avelino Gonçalves Pereira (4)
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Porfirio Maciel Domingues
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h30 – capela da Senhora da Bonança (Fão)
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
16h00 – capela da Senhora da Bonança (Fão)

Procissão e sermão da Senhora da Bonança
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

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, tendo sido condecorado pelo 
Município de Esposende no dia 19 deste mês. 

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 Amon-
de, Viana do Castelo, como bons vilachanenses 
queremos prestar-lhe uma homenagem, como 
aconteceu no passado com outros sacerdotes na-
turais de Vila Chã. Assim, no dia 8 de setembro, 
teremos uma singela 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 na Sacristia ou junto dos párocos, até 
ao dia 1 de setembro.

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


