
Verdadeira fisionomia da Esperança cristã...
Retomemos agora a questão: o que é que podemos 

esperar? E o que é que não podemos esperar? Antes de 
mais, devemos constatar que um progresso por adição 
só é possível no campo material. Aqui, no conhecimento 
crescente das estruturas da matéria e correlativas inven-
ções cada vez mais avançadas, verifica-se claramente 
uma continuidade do progresso rumo a um domínio 
sempre maior da natureza. Mas, no âmbito da consciên-
cia ética e da decisão moral, não há tal possibilidade 
de adição, simplesmente porque a liberdade do homem 
é sempre nova e deve sempre de novo tomar as suas 
decisões. Nunca aparecem simplesmente já tomadas em 
nossa vez por outros – neste caso, de facto, deixaríamos 
de ser livres. 

A liberdade pressupõe que, nas decisões fundamen-
tais, cada homem, cada geração seja um novo início. 
Certamente as novas gerações, tal como podem construir 
sobre os conhecimentos e as experiências daqueles que 
as precederam, podem haurir do tesouro moral da huma-
nidade inteira. Mas podem também recusá-lo, pois este 
não pode ter a mesma evidência das invenções materiais. 
O tesouro moral da humanidade não está presente como 
o estão os instrumentos que se usam; aquele existe como 

convite à liberdade e 
como sua possibilidade. 
Isto, porém, significa 
que:

a) O recto estado das 
coisas humanas, o bem
-estar moral do mundo 
não pode jamais ser ga-
rantido simplesmente 
mediante as estruturas, 
por mais válidas que es-
tas sejam. Tais estruturas 
são não só importantes, 
mas necessárias; toda-
via, não podem nem de-
vem impedir a liberdade 
do homem. Inclusive, 
as melhores estruturas 
só funcionam se numa 

comunidade subsistem convicções que sejam capazes de 
motivar os homens para uma livre adesão ao ordenamento 
comunitário. A liberdade necessita de uma convicção; 
esta não existe por si mesma, mas deve ser sempre no-
vamente conquistada comunitariamente.

b) Visto que o homem permanece sempre livre e dado 
que a sua liberdade é também sempre frágil, não existirá 
jamais neste mundo o reino do bem definitivamente 
consolidado. Quem prometesse o mundo melhor que du-
raria irrevocavelmente para sempre, faria uma promessa 
falsa; ignora a liberdade humana. A liberdade deve ser 
incessantemente conquistada para o bem.

23.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 
consciência de quanto é exigente o caminho do 
“Reino”. Optar pelo “Reino” não é escolher um 
caminho de facilidade, mas sim aceitar percor-
rer um caminho de renúncia e de dom da vida. 

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 encoraja-
mento implícito a aderir ao “Reino”: embora exi-
gente, 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. Aceitar viver na lógica do “Reino” é reconhecer 
em cada homem um irmão e agir em consequência.

É, sobretudo, o Evangelho que traça as coorde-
nadas do “caminho do discípulo”: é um caminho em 
que o “Reino” deve ter a primazia sobre as pessoas 
que amamos, 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”).

Só quando renunciarmos a nós prórpios, só quando 
colocarmos Cristo no centro da nossa vida, do nosso 
modo de pensar e de agir, só quando Ele for realmente 
o nosso Tudo, seremos discípulos de verdade. Então 
mudaremos de vida, de valores, de modo de agir. 

Não podemos ser cristãos, apegados à nossa lógica 
e às coisas próprias do homem velho. Não podemos 
ser cristãos fazendo política como o mundo faz. Querer 
seguir o Senhor sem deixar-se, sem colocá-lo como 
eixo e prumo da vida, é como construir uma torre sem 
dinheiro: não se chegará ao fim; é como ir para uma 
guerra sem exército suficiente: seremos derrotados. 
“Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os 
seus bens, não pode ser meu discípulo”. Que o mundo 
não compreenda esta linguagem, é de se esperar...  Mas 
nós, cristãos, não podemos ter a pretensão de sermos 
discípulos sem procurarmos mortificar as nossas ten-
dências desordenadas, educando os nossos instintos 
desatinados e deixando que a luz do Evangelho ilumine 
a nossa razão e o nosso modo de pensar.
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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 ...................................................  19h30 – 20h00
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 Paroquial do Catequista
Este ano, e no mesmo dia da celebração do Dia Ar-

quidiocesano do Catequista, celebraremos nas paróquias 
o Dia Paroquial do Catequista, o que este ano acontece 
no dia 14, sábado, nas paróquias de Fão e Esposende, e 
no dia 15, domingo, em Fonte Boa, Rio Tinto e Vila Chã.

Este Dia Paroquial do Catequista celebra-se na Euca-
ristia paroquial, onde os catequistas de cada paróquia são 
apresentados à comunidade. Continuamos a recordar que 
a catequese é integrante na comunidade com catequistas, 
catequizandos, pais e comunidade cristã. Fica o convite 
para que todos se juntem aos catequistas neste momento. 

Esta Eucaristia assinala o início dos trabalhos de pre-
paração para o ano de catequese nas paróquias no grupo 
de catequistas, embora estes trabalhos já estejam a ser 
feitos desde o final do Ano Catequético (início de julho). 

Relativamente aos horários da catequese em cada 
paróquia, serão publicados no próximo número do nosso 
(In)formativo paroquial. Quanto à data do início será 
no próximo dia 21 de setembro.

Festa do Idoso em Fátima (Apúlia)
 Informam-se todos os inscritos para a Festa do Idoso 

– Fátima 2019, que deverão esperar pelo respectivo trans-
porte às 07h00, do dia 11 (quarta-feira) de Setembro, 
nos seguintes locais: Capela da Senhora da Guia, Igreja 
Matriz de Apúlia, Capela de S. Bento (Criaz) e Capela 
Mortuária, Paredes.

(Spe Salvi, 24)



20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Adelino Barros do Monte 
— Delfim Barros Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emílio Martins Fernandes do Monte 
— Manuel Gomes Ribeiro e esposa
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Óscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando 
— Maria Conceição Almeida
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Secundino Faria Hipólito, pais e sogros
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel 
Quinta-feira  12 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Celina André Eiras e marido
— Intenção particular 
— José Manuel de Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Ana Alves Ferreira
— Ana Gonçalves Ferreira, mariso, pais e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Carolina Matias da Rocha, filha e genro
— Emília de Sá Penteado e marido
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António José Lopes dos Santos, esposa e familia
— António Lima Ribeiro, pais, irmãos e cunhados (mc 

filha)
— Rosa Alves de Azevedo (mc Ass. do Sagrado Coração 

de Jesus)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Joaquim Moreira Barros
— Joaquina de Jesus Miranda, marido, filhos, noras e 

netos
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e filha Teresa
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas, terminando com a Missa
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Mathias
— António Gomes Viana
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale

Segunda        09 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e família
— Intenção particular
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Maria de Lourdes Lopes Gaifém
— Mafalda Sofia da Venda Gonçalves Zão
— Manuel Pires do Monte, esposa e filhos
21h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido 
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros 
— Artur Carvalho Vilas Boas 
— Carolina dos Santos Moreira e irmãs 
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues 
— Laura Barros Gomes Tomé 
— Manuel Castro Miranda 
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João 
— Maria da Conceição Moreira Carvalho, marido e 

genro 
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei e pai
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho 
— Serafim Alves da Quinta e família 
Terça-feira  10 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ação de graças
— Maria da Silva Duarte e marido
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós
— Emília Neiva, marido e genros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais, sogros e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia de Lemos e marido
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado, António da Ponte e 

Silva e mãe
— Francisco Gomes da Silva
— Hortência Fernandes Macieira
— Joaquim da Silva Duarte, esposa, filha e genro
— Manuel Fonseca da Cruz, esposa e pais
Quarta-feira 11 de setembro
Passeio/Peregrinação dos idosos a Fátima

12h30 – Basílica da Santíssima Trindade em Fátima
— Intenções dos idosos do concelho de Esposende
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Não há missa 
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Não há missa 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há missa 

16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Não há Missa
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
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
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— António Pereira de Azevedo e familia
— Joaquim Carvalho Martins (mc esposa)
— Manuel Ferreira Carvalho (mc Cunhada)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Júlia Pereira (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Carlos Jorge Rodrigues Ribeiro (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
—  Nossa Senhora de Guadalupe
— Arminda Martins Afonso e Eugénia Martins Pereira
— Avelino Miranda Figueiredo
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— José Pereira Lima e netas Silvia Maria e Ilda  Da-

niela
— José Rei Pedra Meira
— Manuel Alves de Matos , esposa e filhos e Maria 

Rodrigues Martins e marido
— Manuel Ramos dos Santos e  António Sá Pereira 

Lomba
Domingo           15 de setembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Liamistas (Aniversário da LIAM)
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Irmãos da confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel (mc filha Paula)
— José Gonçalves Neiva, esposa e familia
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Francisco Alves e esposa
— Avelino Gonçalves Pereira (6)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e João Porto Soares
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa

Sexta-feira 13 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Intenção particular
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e Rui Pedro 

Oliveira
— Avelino Miranda Figueiredo
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pelos pais)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino  e pai
— Aurélia Linhares de Campos
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Idalina Martins Pereira
— Joaquim Faria Mariz, pais e sogros
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho e esposa
— Joaquim Sá Fernandes e Inês Fernandes Costa
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide da Vinha Pontes e Lindaura da 

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

rinda e José
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia) 
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Anselmo Carlos da Fonseca Pedrinha
— Emílio Ribeiro Casais 
— Maria Luisa Loureiro Formoso Almeida 
— Porfirio Alves Ribeiro e irmãs Joaquina, Adélia e 

Cristina
21h00 – igreja matriz de Fão

Missa seguida de Procissão de Velas
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
— Otilia Lavandeira do Monte
Sábado 14 de setembro 

Dia Arquidiocesano do Catequista

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


