
Verdadeira fisionomia da Esperança cristã...
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. Mas, rapidamente se 
dará conta também de que o amor que lhe foi dado não 
resolve, por si só, o problema da sua vida. É um amor 
que permanece frágil. Pode ser destruído pela morte. O 
ser humano necessita do amor incondicionado. Precisa 
daquela certeza que o faz exclamar: «Nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 
presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, 
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura po-
derá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo 
Jesus, nosso Senhor » (Rom 8,38-39). Se existe este amor 
absoluto com a sua certeza absoluta, então – e somente 
então – o homem está «redimido», independentemente 
do que lhe possa acontecer naquela circunstância. É 
isto o que se entende, quando afirmamos: Jesus Cristo 
«redimiu-nos». Através d’Ele tornamo-nos seguros de 
Deus – de um Deus que não constitui uma remota «cau-
sa primeira» do mundo, porque o seu Filho unigénito 

fez-Se homem e d’Ele 
pode cada um dizer: 
«Vivo na fé do Filho de 
Deus, que me amou e 
Se entregou a Si mesmo 
por mim» (Gal 2,20).

Neste sentido,  é 
verdade que quem não 
conhece Deus, mesmo 
podendo ter muitas es-
peranças, no fundo está 
sem esperança, sem a 
grande esperança que 
sustenta toda a vida (cf. 
Ef 2,12). A verdadeira e 
grande esperança do ho-
mem, que resiste apesar 
de todas as desilusões, 
só pode ser Deus – o 

Deus que nos amou, e ama ainda agora «até ao fim», 
«até à plena consumação» (cf. Jo 13,1 e 19,30). Quem é 
atingido pelo amor começa a intuir em que consistiria 
propriamente a «vida». Começa a intuir o significado da 
palavra de esperança que encontramos no rito do Bap-
tismo: da fé espero a «vida eterna» – a vida verdadeira 
que, inteiramente e sem ameaças, em toda a sua plenitude 
é simplesmente vida. Jesus, que disse de Si mesmo ter 
vindo ao mundo para que tenhamos a vida e a tenhamos 
em plenitude, em abundância (cf. Jo 10,10), também nos 
explicou o que significa «vida».

25.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 2, 12. 17-20; 
Salmo – Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Tg 3, 16 – 4, 3;
Evang. – Mc 9, 30-37.

A liturgia do 25.º Domingo do Comum convida os 
crentes a prescindir da “sabedoria do mundo” e a esco-
lher a “sabedoria de Deus”. Só a “sabedoria de Deus” 
– dizem os textos bíblicos deste domingo – possibilitará 
ao homem o acesso à vida plena, à felicidade sem fim.

A primeira leitura avisa os crentes de que escolher 
a “sabedoria de Deus” provocará o ódio do mundo. 
Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que 
escolhem a “sabedoria de Deus”: a perseguição é a 
consequência natural da sua coerência de vida.

A segunda leitura exorta os crentes a viverem de 
acordo com a “sabedoria de Deus”, pois só ela pode 
conduzir o homem ao encontro da vida plena. Ao 
contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da 
“sabedoria do mundo” irá gerar violência, divisões, 
conflitos, infelicidade, morte.

O Evangelho apresenta-nos uma história de con-
fronto entre a “sabedoria de Deus” e a “sabedoria do 
mundo”. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está dis-
posto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um 
dom de amor aos homens; os discípulos, imbuídos da 
lógica do mundo, não têm dificuldade em entender essa 
opção e em comprometer-se com esse projecto. Jesus 
avisa-os, contudo, de que só há lugar na comunidade 
cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita 
fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente 
aos humildes, aos pequenos, aos pobres.

No domingo passado Jesus anunciou aos seus dis-
cípulos que Ele era um Messias não de glória, mas de 
humildade e serviço até à morte de cruz. Ao final, triun-
faria pela ressurreição. Pedro tinha-se escandalizado 
com tais palavras. Hoje, Jesus continua a Sua pregação. 
Ele ensinava a sós os Seus discípulos: “’O Filho do 
Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles 
o matarão. Mas, três dias após, ele ressuscitará’. Os 
discípulos, porém, não compreendiam estas palavras 
e tinham medo de perguntar”.

É a mesma atitude da semana passada. O ensina-
mento do Senhor tem como seu centro o Reino de Deus 
que viria pela sua cruz e ressurreição. Entrar no Reino 
é tomar com Jesus a cruz e com Ele chegar à glória.

Enquanto Jesus caminha à frente a ensinar isso, os 
discípulos, seguindo-o com os pés, próximos fisica-
mente, estão com o coração muito longe do Senhor. 
No caminho, vão discutindo sobre quem deles era o 
maior. Jesus fala da humilhação e do serviço até à cruz; 
os Seus discípulos, (nós, hoje) falamos de quem é o 
primeiro, o maior... Que perigo pensarmos que somos 
cristãos, que seguimos Jesus, e estarmos com o coração 
bem longe do Mestre amado!
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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

Seja 
Solidário

           29 de setembro (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Apúlia

Peditório da Confraria do Senhor (Apúlia)
A Confraria do Senhor de Apúlia vai fazer o peditório 

este domingo dia 22 Setembro. Recorda, ainda, que nos 
dias 12 e 13 de outubro (sábado e domingo) teremos o 
nosso Sagrado Lausperene, pelo que seria bom que os 
grupos de adoração se começassem a organizar para 
podermos publicar o calendário/horário da Adoração do 
Santíssimo.

Desfolhada em Fonte Boa
O Centro Social Paroquial de Fonte Boa, com o apoio 

dos movimentos paroquiais e da população em geral, 
organiza no próximo domingo, dia 29 de setembro, pelas 
14h30, uma desfolhada na Avenida da Igreja.

Haverá danças e cantares regionais (folclore). Agra-
decemos a todos quantos possam ajudar neste evento que 
nos fará relembrar o passado. 

Onde todos ajudam nada custa!...

Programa  “Dar Vida aos Anos”
A Esposende 2000 e a Câmara Municipal de Esposen-

de vão mais uma vez levar a efeito o programa “Dar Vida 
aos Anos”. Trata-se de um programa de atividade física 
dirigido a pessoas com mais de 65 anos e que engloba 
as modalidades de Natação, Hidroginástica.

As inscrições decorrem até ao dia 27 de setembro nas 
Juntas de Freguesia.

(Spe Salvi, 26-27)

Horário da Catequese Paroquial
Estando a começar a Catequese Paroquial na 

maioria das paróquias, republicamos os horários que 
conseguimos até ao momento:  



— Elias Miranda Trindade (Confraria)
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Manuel Pires do Monte
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e família
— Olinda dos Santos Portela
— Otília Lavandeira do Monte 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alice Gomes Vasquinho
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
— Rosa do Espirito Santo e marido 
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília Hipólito Dias, marido e filhos
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Laurentina Lopes de Amorim e marido
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Oscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando 
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Cardoso dos Santos
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Rodrigues Filipe e marido
— Maria Torres Gonçalves Marcos e marido
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
Quinta-feira  26 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Gomes da Silva Torres
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
— Faustino Pinho dos Santos e esposa
— Intenção particular 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e 

família
— Ana Alves Ferreira e marido
— Anselmo Joaquim Boaventura, pais, sogros e famí-

lia
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Balbina Ferreira Afonsoe marido
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e tios
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa Silva, pais e 

sogros
— Justina Teresa da Torre e família

Segunda        23 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Gomes da Silva Torres
— Isaura da Silva Barroso Freitas
— João Lopes Pereira e esposa Bertha Arsc Pereira
— Joaquim Gonçalves da Silva, irmã Vitória e sogros
— Intenção particular
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Emídio Ferreira Morais
— Maria Angelina Pires Morais
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Otília Lavandeira do Monte
— Albertina Leites (Confraria do Bom Jesus)
— António Ferreira Graça (Confraria do Bom Jesus)
— Cristina Gonçalves Carvalho (Confraria do Bom Jesus)
— José da Fonte Gaifém (Confraria do Bom Jesus)
— Preciosa Pereira de Lima (Confraria do Bom Jesus)
20h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro
— Laura Barros Gomes Tomé
— Maria Gomes da Silva e família
— Maria Lopes Fernandes Leite 
Terça-feira  24 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Boa Viagem
— Nelson Mendanha
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós
— Arlindo Fernandes
— Conceição lemos Barbosa, marido e filhas
— Horácio da Silva COuto e pais
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— 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 Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Ana de Miranda, seus pais e família
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Delfim da Cruz Martins e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Francisco Gomes da Silva
— Manuel Cardoso e Silva
— Manuel Fonseca da Cruz
Quarta-feira 25 de setembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
— Intenção particular
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ana Isabel Oliveira Fonseca
— Ângela Lacerda e mãe

— Arlindo Fernandes
— Manuel Pires da Silva
— Mário Alves Ribeiro 
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Miguel Arcanjo 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria da Seanhora do Rosário
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha 

Fátima)
— Deolinda Rodrigues de Azevedo e marido (mc filha 

Alice)
— Manuel de Sousa Lopes, esposa e família (mc filho 

Isabel)
— Manuel Fernandes do Paço, filha e família (mc filho 

António)
— Manuel Gomes Pimenta e família
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Alzira Fradique Gonçalves Souto (7.º Dia)
— Alexandrina Fernandes da Silva (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— José Maria Teixeira Miranda (30.º Dia)
— Maria Helena Pinto Alves Ferreira (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— S. Brás e Teresa Martins Alves felgueiras, pais e 

irmãos
— Manuel Alves de Matos, esposa e filhos e Marcelino 

Lima   Neves , pai e irmã
Domingo           29 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 da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— S. Miguel Arcanjo 
— Avelino Gonçalves Pereira (8)
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e familia
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e familia
— Marcio Franclin da Cunha Almeida
— Maria Azevedo Domingues, pais, sogros e filho
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Miguel Arcanjo 
15h30 – igreja matriz de Apúlia
— S. Miguel Arcanjo (Padroeiro)

Procissão do Padroeiro no final da Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Florinda de Sá Carreira (mc Irmandade do Sagrado Co-

ração de Jesus)
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (mc filha Maria)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Carvalho Mariz e marido
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu, mãe e sogra
— Maria Alves Barros e marido
— Maria Sá Eiras e pais
Sexta-feira 27 de setembro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Pelos Bombeiros: Paulo Alexandre Fernandes La-

chado, Pedro António Silva de Sousa e José Pedro 
Ferreira Martins Torres (10.º aniv.º)

— Américo da Silva Loureiro, esposa e família
— Eduardo Pereira Viana e família
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Intenção particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Manuel Dias Miranda e Esposa
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Aurélia Linhares de Campos
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves 

Neves
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Azevedo Arantes e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Miguel da Cunha Pereira
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia) 
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelaide Gomes Dias Hipólito e família
— Argemiro Dias Santos, esposa e filho
— Aurélio Martins Cepa
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Zacarias Martins Afonso e família
Sábado 28 de setembro 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Adelino Cardoso da Silva (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas

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


