
Lugares de aprendizagem da Esperança...
Nas provações verdadeiramente graves, quando 

tenho de assumir a decisão definitiva de antepor a ver-
dade ao bem-estar, à carreira e à propriedade, a certeza 
da verdadeira grande esperança, de que falámos, faz-se 
necessária. Para isto, precisamos também de estemu-
nhas, de mártires, que se entregaram totalmente, para 
que no-lo manifestem, dia após dia. Temos necessidade 
deles para preferirmos, mesmo nas pequenas alter-
nativas do dia-a-dia, o bem à comodidade, sabendo 
que precisamente assim vivemos a vida de verdade. 
Digamo-lo uma vez mais: a capacidade de sofrer por 
amor da verdade é medida de humanidade. No entan-
to, esta capacidade de sofrer depende do género e da 
grandeza da esperança que trazemos dentro de nós e 
sobre a qual construímos. Os santos puderam percorrer 
o grande caminho do ser-homem no modo como Cristo 
o percorreu antes de nós, porque estavam repletos da 
grande esperança.

Gostaria de acrescentar ainda uma pequena obser-
vação, não sem importância para os acontecimentos de 
todos os dias. Fazia parte duma forma de devoção – tal-
vez menos praticada hoje, mas não vai ainda há muito 

tempo que era bastante 
difundida – a ideia de 
poder « oferecer » as 
pequenas canseiras da 
vida quotidiana, que 
nos ferem com frequên-
cia como alfinetadas 
mais ou menos incómo-
das, dando-lhes assim 
um sentido.

Nesta devoção, hou-
ve sem dúvida coisas 
exageradas e talvez 
mesmo estranhas, mas 
é preciso interrogar-se 
se não havia de algum 
modo contido nela algo 
de essencial que poderia 
servir de ajuda. 

O que significa «oferecer»? 
Estas pessoas estavam convencidas de poderem in-

serir no grande com-padecer de Cristo as suas pequenas 
canseiras, que entravam assim, de algum modo, a fazer 
parte do tesouro de compaixão de que o género humano 
necessita. Deste modo, também as mesmas pequenas 
moléstias do dia-a-dia poderiam adquirir um sentido e 
contribuir para a economia do bem, do amor entre os 
homens. Deveríamos talvez interrogar-nos se verdadei-
ramente isto não poderia voltar a ser uma perspectiva 
sensata também para nós. 

22.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b); 
Salmo – Sal 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1);
2.ª Leit. – Flm 9b-10. 12-17;
Evangelho – Lc 14, 25-33.

A liturgia deste domingo convida-nos a tomar cons-
ciência de quanto é exigente o caminho do “Reino”. 
Optar pelo “Reino” não é escolher um caminho de 
facilidade, mas sim aceitar percorrer um caminho de 
renúncia e de dom da vida. 

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas 
do “caminho do discípulo”: é um caminho em que o 
“Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas que ama-
mos, sobre os nossos bens, sobre os nossos próprios 
interesses e esquemas pessoais. Quem tomar contacto 
com esta proposta tem de pensar seriamente se a quer 
acolher, se tem forças para a acolher… Jesus não admite 
meios-termos: ou se aceita o “Reino” e se embarca 
nessa aventura a tempo inteiro e “a fundo perdido”, ou 
não vale a pena começar algo que não vai levar a lado 
nenhum (porque não é um caminho que se percorra com 
hesitações e com “meias tintas”). 

Engana-se quem pensa que o Evangelho de hoje é 
um guia de etiqueta e de boas maneiras em banquetes 
e recepções. Jesus pensa, aqui, no banquete do Reino, 
que é preparado pelo banquete da vida. Só participará 
do banquete do Reino quem souber participar no ban-
quete da vida.

Neste banquete, no daqui, no desta vida, o Senhor 
estimula-nos a duas atitudes, dois comportamentos pro-
fundamente evangélicos:  a humildade e a gratuidade.

O que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer-se 
dependente diante de Deus, é saber-se pobre, limitado 
diante do Senhor. O humilde tem diante de si a sua 
própria verdade: é pobre, é indigente, mas infinitamente 
agraciado e amado por Deus. Por isso, o humilde é livre 
e, porque livre, manso.

Por seu turno, a gratuidade é a virtude que sabe dar 
sem esperar nada em troca, dar e sentir-se feliz, sentir-se 
realizada no próprio dar. Se prestarmos bem atenção, 
a gratuidade é filha da humildade. Só quem sabe de 
coração que em tudo depende de Deus e de Deus tudo 
recebeu gratuitamente (humilde), também se sente 
impelido a imitar a atitude de Deus: dar gratuitamente. 

A primeira leitura lembra a todos aqueles que não 
conseguem decidir-se pelo “Reino”, que só em Deus é 
possível encontrar a verdadeira felicidade e o sentido 
da vida. Há, portanto, aí, um encorajamento implícito 
a aderir ao “Reino”: embora exigente, é um caminho 
que leva à felicidade plena. 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor 
fundamental, para todos os que aceitam a dinâmica do 
“Reino”; só ele permite descobrir a igualdade de todos 
os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. 
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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

Curso de Iniciação à Teologia
O Arciprestado de Esposende está a preparar-se para 

o lançar do Curso de Iniciação à Teologia, com início já 
no próximo Ano Pastoral, ministrado pela Faculdade de 
Teologia de Braga da Universidade Católica Portuguesa.

O curso, a funcionar em regime pós-laboral, durante 
três anos, destina-se a todos quantos queiram aprofun-
dar os seus conhecimentos teológicos, nomeadamente 
a Catequistas, Leitores, Acólitos, MEC’s  (Ministros 
Extraordinários da Comunhão) e todos quantos estejam 
interessados em aprofundar os seus conhecimentos e a 
sua fé.

O Curso funcionará à quarta-feira à noite com uma 
turma, se houver um mínimo de 30 inscrições.

No 1.º ano (2019/2020) serão ministradas as seguin-
tes cadeiras: A liturgia na vida da Igreja e Introdução à 
Sagrada Escritura (1.º semestre) e História da Igreja e 
Antropologia Teológica (2.º semestre).

As inscrições, abertas até 15 de setembro, são limi-
tadas e terão que ser validadas com a entrega da Ficha 
de Inscrição junto do pároco ou no Cartório Paroquial 
de Esposende.

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.

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, 39-40)



— Otilia Lavandeira do Monte
— Valdemar do Vale Carvalho, pais e irmãos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Alvaro Pereira Catarino e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino 
— Amândio Pereira Belinho
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Júlia Branco da Costa
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Amélia Portela da Cruz
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Alminhas Senhora da Caridade)
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Correia Fernandes Oliveira Arminda Lopes 

Moreira
— Carolina Alves Correia Deveza 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Luís Dias, esposa e filhos
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro e mãe
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogro, irmã,E-

mílio Casais e S. José
— Maria Elisa Faria Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais 
Quinta-feira  05 de setembro
19h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Ação de Graças
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— Maria do Céu da Costa Terra e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Agostinho Couto Rossas, pais, sogros e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e 

família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Alves Ferreira e marido
— Ana Alves Ferreira e marido
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, pais, sogros 

e família
— António da Torre Neiva
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria Amélia Alves Ferreira

Segunda        02 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes 

de Miranda
— Agostinho José Alves do Vale e esposa
— Nelson Mendanha
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
21h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Castro Miranda
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei e pai
— Serafim Alves da Quinta e família
Terça-feira  03 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Familiares e amigos de Vitorino Manuel
— Augusto da Silva Fernandes e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santa Luzia
— Américo Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— Emília Joaquina Barbosa e família
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Meira Alves
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Joaquim da Silva e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Francisco Gomes da Silva
— Hortência Fernandes Macieira
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel José dos Santos Ferreira, sogros e Maria 

Ribeiro Alves
— Maria da Cruz Azevedo e marido
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmãs, sogro 

e afilhado
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa da 

Cruz
— Teresa Pimenta Guimarães, pais e irmãos
Quarta-feira 04 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de Graças a Nossa Senhora da Cabeça
— Adriano Faria de Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Mathias
— António Pereira Ribeiro
— Elisa de Carvalho Machado
— Mafalda Sofia da Venda Zão
— Olinda dos Santos Portela

Carlos)
— António Pimenta, pais e sogros
— Manuel Carreira Martins e familia
— Laurinda Rodrigues de Azevedo e marido (mc filha 

Alice)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage (mc Inês)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Acção de Graças a todos os Santos
— Adelino Machado Faria e família
— Ana Paula Lima Viana
— António Alves Peixoto e esposa
— Rosa Ferreira Martins, marido, filhos e familia
Domingo           08 de setembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Henrrique José da Lomba, esposa, neto e Manuel 

Henrique (mc filha Ana)
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Joaquim Alves Lopes, esposa e familia (mc 

filha Elvira)
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, filhos 

e genro
— Rosa Gonçalves Azevedo e marido
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria do Santissimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Adolfo Fernandes Pereira, esposa e família
— Avelino Gonçalves Pereira (5)
— Joaquim de Souza  Bezerra e família
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Bodas de Ouro do P.e António Jorge da Torre
— Ação de Graças
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Frei Bartolomeu dos Mártires

— Maria da Silva Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— José Francisco do Vale e esposa (mc filha Fátima)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Esmael Francisco Barros e família
— Hortência Fernandes Macieira
— Manuel Fonseca da Cruz
— Manuel Gomes Azevedo e sogros
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, cunhados e irmãos
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 06 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Agostinho Eiras do Vale
19h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Padre António Alves Nogueira
— Laurentina Ferreira Morgado e filho Manuel
— Luis Morais da Silva
— Maria Adelaide Ribeiro Da Costa
— Otilia Lavandeira do Monte
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Viana, Arminda Vasco 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
— Maria dos Santos Barbosa e marido
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Maria Irene Costa da Silva e Antonio Passos Car-

valho
Sábado 07 de setembro 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Pires da Silva (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Manuel Ferreira da Anunciação (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Costa Dias (mc César Rosas)
— Rosa Alves Azevedo, pais e irmãos (mc afilhado 

Intenções do Papa para setembro
Universal: Para que os políticos, os cientis-
tas e os economistas trabalhem juntos pela 
proteção dos mares e dos oceanos.

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


