
Verdadeira fisionomia da Esperança cristã...
A livre adesão ao bem nunca acontece simplesmente 

por si mesma. Se houvesse estruturas que fixassem de 
modo irrevogável uma determinada – boa – condição 
do mundo, ficaria negada a liberdade do homem e, por 
este motivo, não seriam de modo algum, em definitivo, 
boas estruturas.

Consequência de tudo isto é que a busca sempre 
nova e trabalhosa de rectos ordenamentos para as rea-
lidades humanas é tarefa de cada geração: nunca é uma 
tarefa que se possa simplesmente dar por concluída. 
Mas, cada geração deve dar a própria contribuição para 
estabelecer razoáveis ordenamentos de liberdade e de 
bem, que ajudem a geração seguinte na sua orientação 
para o recto uso da liberdade humana, dando assim – 
sempre dentro dos limites humanos – uma certa garantia 
para o futuro também. Por outras palavras: as boas 
estruturas ajudam, mas por si só não bastam. O homem 
não poderá jamais ser redimido simplesmente a partir 
de fora. Equivocaram-se Francisco Bacon e os adeptos 
da corrente de pensamento da idade moderna nele ins-
pirada, ao considerar que o homem teria sido redimido 
através da ciência. Com uma tal expectativa, está-se 

a pedir demasiado à 
ciência; esta espécie de 
esperança é falaz.

A ciência pode con-
tribuir muito para a hu-
manização do mundo e 
dos povos. Mas, pode 
também pode destruir 
o homem e o mundo, 
se não for orientada por 
forças que se encontram 
fora dela. Além disso, 
devemos constatar tam-
bém que o cristianismo 
moderno, diante dos 
sucessos da ciência na 
progressiva estrutura-
ção do mundo, tinha-se 
concentrado em grande 

parte somente sobre o indivíduo e a sua salvação. Deste 
modo, restringiu o horizonte da sua esperança e não 
reconheceu suficientemente sequer a grandeza da sua 
tarefa – apesar de ser grande o que continuou a fazer 
na formação do homem e no cuidado dos fracos e dos 
que sofrem.

Não é a ciência que redime o homem. O homem é 
redimido pelo amor. Isto vale já no âmbito deste mundo. 
Quando alguém experimenta na sua vida um grande 
amor, conhece um momento de « redenção » que dá 
um sentido novo à sua vida. 

24.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 32, 7-11. 13-14; 
Salmo – Sal 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)
2.ª Leit. – 1 Tim 1, 12-17
Evangelho – Lc 15, 1-32.

Na Solenidade Natal, na segunda leitura da Missa da 
Aurora, a Igreja, olhando o Presépio, faz-nos escutar as 
palavras de São Paulo a Tito: “Manifestou-se a bondade 
de Deus nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. 
Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que 
tivéssemos praticado, mas pela sua misericórdia...” 
(Tt 3,4s). O Menino que veio viver entre nós, Jesus, é a 
bondade de Deus, é a sua salvação misericordiosa... A 
liturgia deste Domingo é maravilhosamente ilustrada 
por estas palavras. Hoje,  Jesus é-nos apresentado como 
a própria bondade, a própria ternura misericordiosa 
de Deus, nosso Pai. Aquilo que foi prefigurado por 
Moisés, intercedendo pelo povo pecador, na primeira 
leitura; aquilo que, na segunda leitura, São Paulo pre-
gou e experimentou na própria vida: “Cristo veio ao 
mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro 
deles!” – tudo isto nos é apresentado nas três parábolas 
da misericórdia do Evangelho de hoje.

A primeira leitura apresenta-nos a atitude miseri-
cordiosa de Jahwéh face à infidelidade do Povo. Neste 
episódio – situado no Sinai, no espaço geográfico da 
aliança – Deus assume uma atitude que se vai repetir 
vezes sem conta ao longo da história da salvação: deixa 
que o amor se sobreponha à vontade de punir o pecador. 

Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca 
deixou de o espantar: o amor de Deus manifestado em 
Jesus Cristo. Esse amor derrama-se incondicionalmente 
sobre os pecadores, transforma-os e torna-os pessoas 
novas. Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de 
Deus; por isso, não deixará de testemunhar o amor de 
Deus e de lhe agradecer. 

O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama todos 
os homens e que, de forma especial, se preocupa com 
os pecadores, com os excluídos, com os marginalizados. 
A parábola do “filho pródigo”, em especial, apresenta 
Deus como um pai que espera ansiosamente o regresso 
do filho rebelde, que o abraça quando o avista, que o 
faz reentrar em sua casa e que faz uma grande festa 
para celebrar o reencontro.

O Senhor convida-nos hoje a acolher em Jesus a 
misericórdia incansável de Deus para conosco, um Deus 
que não sossega até nos encontrar... Mas, convida-nos 
também a ser misericordiosos uns para com os outros. 
Que o Senhor nos dê um coração como o coração de 
Cristo, imagem do coração do Pai, capaz de acolher 
o perdão e a misericórdia de Deus e transbordar esse 
perdão e essa misericórdia para com os outros, na Ca-
tequese, no Grupo de Jovens, nos diversos movimentos 
e organismos da comunidade.
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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 funcionará à quarta-feira à noite com duas 
turma, se houver um mínimo de 60 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 pré-inscrições, foram prolongadas até ao dia 
18 de setembro, via internet na nossa página (https://
paroquiadesposende.wordpress.com), continuando 
limitadas, e terão que ser validadas com a entrega da Ficha 
de Inscrição junto do pároco ou no Cartório Paroquial de 
Esposende.

(Spe Salvi, 24-26)

Início da Catequese Paroquial
Tendo dado início ao Ano Catequético com a celebra-

ção dos dias Diocesano e Paroquial do Catequista, este 
fim de semana, começamos propriamente a Catequese 
a partir do próximo sábado.

Assim, teremos as seguintes reuniões de pais: 
— Esposende – 21 de setembro: 1.º ano, às 15h00; 

restantes anos, às 16h30. 
— Fão – 21 de setembro: todos os anos, às 15h00. 
— Rio Tinto – 21 de setembro: todos os anos, às 20h30.
— Fonte Boa – 27 de setembro: todos os anos, às 20h30.
— Vila Chã – a partir de 23 de setembro: de acordo com 

o horário definido para cada ano.
Apresentamos os horários que já conseguimos:  



— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Teresa Pimenta Guimarães
Quarta-feira 18 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria do Alívio Ferreira Loureiro, marido, pais e 

irmãos
— Intenção particular  
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ana Maria de Carvalho e pais
— António Domingues da Venda e esposa, Mafalda Sofia 

da Venda Zão, Jair Aparecido Orci
— Augusto da Silva Fernandes 
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Eulália Fernandes Gaifém 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alcinda Fernandes Mouquinho
— Felismina Santa Marinha Valente
— Felizarda Gomes da Cruz e António Alves Pontes
— Joaquina Azevedo Cruz e família
— José Manuel da Cruz Fernandes
— Lúcia Sá Escrivães
— Ludovina Fernandes de Azevedo
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis (mc irmão Emílio) 
— Rosa Cruz Veiga, marido, filho e nora 
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião, S.to Amaro e S. Bento
— Arlindo dos Reis Carvalho
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília dos Santos Hipólito, marido, pais e irmãos
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Barros Dias Fernandes e sobrinha Eugénia 

dos Santos Capela 
— Manuel Neves Tomé e esposa
— Maria Elisa Faria Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Rosa Gonçalves da Costa
Quinta-feira  19 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— José Alves de Sá e esposa, Maria Teresa
— António Alves da Cruz
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Intenção particular 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

Segunda        16 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes
— João Lopes Pereira e mãe
— Manuel da Silva Pinto e família
— Maria do Rosário Solinho Paquete e Maria Isabel 

Paquete Vasconcelos
— Intenção particular
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Ação de graças a Nossa Senhora da Cabeça e ao 

Senhor Bom Jesus
— António Barros Peixoto, esposa, filho e Albino 

Pedrosa Campos
— Carlos Morais da Benta
— Mafalda Sofia da Venda Zão e pai Manuel Carneiro 

Gonçalves Zão
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Maria Edite Maia Martins
— Otília Lavandeira do Monte
— Albertina Leites (Confraria do Bom Jesus)
— António Ferreira Graça (Confraria do Bom Jesus)
— Cristina Gonçalves Carvalho (Confraria do Bom Jesus)
— Manuel Jesus Morais (Confraria do Bom Jesus)
— Preciosa Pereira de Lima (Confraria do Bom Jesus)
20h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santo António
— Adelina Faria Briote e marido
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Joaquim Fontão Pereira e esposa
— José Ferreira Rodrigues e Maria Calista Ferreira, 

pais e sogros
— José Martins do Moinho e esposa
— Manuel Gonçalves da Silva
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho e família 
Terça-feira  17 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ação de graças
— Amândio Pimenta Guimarães
— Maria das Dores Pipa Machado
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Alves Ferreira e marido
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Irmãos da Confraria do SS.mo Sacramento
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Amélia Alves Ferreira
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino da Silva, esposa, Laura Gomes Barbosa, 

genro, filhos e neta
— Francisco Gomes da Silva

18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Goreti Gomes de Oliveira Reis (30.º Dia)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha 

Fátima)
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Deolinda Rodrigues Azevedo e marido (mc filha Alice)
— Manuel Sousa Lopes, esposa e familia (mc filho Isabel)
— Manuel Fernandes do Paço, filha e família (mc filho 

António)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Emílio Martins Fernandes do Monte (30.º Dia)
— Manuel da Silva Ribeiro (30.º Dia)
— Maria Júlia Pereira (30.º Dia)
— Manuel Gomes da Silva  (1.º Aniv.º)
— Olinda de Oliveira Ribeiro  (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Sérgio António Anciães Monteiro Torres (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Guadalupe
— Alvarina dos Santos Pereira e mae
— Joaquina  Alves Nogueira, marido e sobrinha Rosa 

Portela 
— Mário Ferreira Morgado e nora Firmina
— Teresa Martins Ferreira e família
Domingo           22 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
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Adelino da Lage Maciel e Joaquim Ribeiro Silva 

(mc Fátima)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido, 

pais e irmão 
— Florinda Sousa Silva e marido (mc filha Olinda)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Associação Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Avelino Gonçalves Pereira (7)
— Maria Júlia Vasco Pereira e sua filha Maria da Graça 

e restante familia (1) (mc filho Rui)
— Maria Martins Pinheira  (1.º Aniv.)
— Pais e sogros de Álvaro Portela
— Sílvia Maria Carvalho e avós
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e António Joaquim Areias da Costa e P.e Manuel 

Neiva Soares 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, apis, sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Florinda de Sá Carreira (mc Associação do Sagrado Co-

ração de Jesus)
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (mc filha Maria)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria da Graça Gomes da Silva e marido
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa Pimenta Guimarães (mc Conf. Divino Espirito 

Santo)
Sexta-feira 20 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ação de Graças
— Intenção particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Domingues da Venda e esposa
— Mafalda Sofia da venda Gonçalves Zão
— Otília Lavandeira do Monte
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rui Miguel Lima Pereira e avos
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino  
— Adelino Gonçalves Vasco e esposa
— Joaquim Fernandes Santil, esposa, filhos, genro e 

netos 
— Ludovina Fernandes de Azevedo
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Miguel da Cunha Pereira
— Ramiro da Venda Torres e pais
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunha-

dos
— Elisa Carvalho Machado
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhados
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
Sábado 21 de setembro 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Adelino Cardoso da Silva (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Lourenço

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


