
Verdadeira fisionomia da Esperança cristã...
A vida, no verdadeiro sentido, não a possui cada um 

em si próprio sozinho, nem mesmo por si só: aquela é 
uma relação. E a vida na sua totalidade é relação com 
Aquele que é a fonte da vida. Se estivermos em relação 
com Aquele que não morre, que é a própria Vida e o pró-
prio Amor, então estamos na vida. Então « vivemos ».

Surge agora, porém, a questão: não será que, desta 
maneira, caímos de novo no individualismo da salva-
ção? Na esperança só para mim, que aliás não é uma 
esperança verdadeira porque esquece e descuida os 
outros? Não. A relação com Deus estabelece-se atra-
vés da comunhão com Jesus – sozinhos e apenas com 
as nossas possibilidades não o conseguimos. Mas, a 
relação com Jesus é uma relação com Aquele que Se 
entregou a Si próprio em resgate por todos nós (cf. 1 
Tim 2,6). O facto de estarmos em comunhão com Jesus 
Cristo envolve-nos no seu ser « para todos », fazendo 
disso o nosso modo de ser. Ele compromete-nos a ser 
para os outros, mas só na comunhão com Ele é que se 
torna possível sermos verdadeiramente para os outros, 
para a comunidade. Neste contexto, queria citar o gran-
de doutor grego da Igreja, S. Máximo o Confessor († 

662), o qual começa por 
exortar a não antepor 
nada ao conhecimento 
e ao amor de Deus, mas 
depois passa imedia-
tamente a aplicações 
muito práticas: «quem 
ama Deus não pode re-
servar o dinheiro para 
si próprio. Distribui
-o de modo “divino” 
[...] do mesmo modo 
segundo a medida da 
justiça». Do amor para 
com Deus consegue a 
participação na justiça 
e na bondade de Deus 
para com os outros; 
amar a Deus requer a 

liberdade interior diante de cada bem possuído e de 
todas as coisas materiais: o amor de Deus revela-se na 
responsabilidade pelo outro. A mesma conexão entre 
amor de Deus e responsabilidade pelos homens pode-
mos observá-la com comoção na vida de S. Agostinho.

Depois da sua conversão à fé cristã, ele, juntamente 
com alguns amigos possuídos pelos mesmos ideais, 
queria levar uma vida dedicada totalmente à palavra 
de Deus e às realidades eternas. Pretendia realizar com 
valores cristãos o ideal da vida contemplativa expressa 
pela grande filosofia grega, escolhendo deste modo « a 
melhor parte » (cf. Lc 10,42). 

26.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Num 11, 25-29; 
Salmo – Sal 18, 8. 10. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Tg 5, 1-6;
Evangelho – Mc 9, 38-43. 45. 47-48.

A liturgia deste domingo propõe-nos, de novo, 
a reflexão sobre a nossa relação com os bens deste 
mundo... Convida-nos a vê-los, não como algo que nos 
pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus 
colocou nas nossas mãos, para que os administremos e 
partilhemos, com gratuidade e amor.

Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia 
violentamente uma classe dirigente ociosa, que vive 
no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se 
preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria 
dos humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pac-
tuar com esta situação, pois este sistema de egoísmo e 
injustiça não tem nada a ver com o projecto que Deus 
sonhou para os homens e para o mundo.

A segunda leitura não apresenta uma relação direta 
com o tema deste domingo... Traça o perfil do “homem 
de Deus”: deve ser alguém que ama os irmãos, que 
é paciente, que é brando, que é justo e que transmite 
fielmente a proposta de Jesus. Poderíamos, também, 
acrescentar que é alguém que não vive para si, mas 
que vive para partilhar tudo o que é e que tem com os 
irmãos?

O Evangelho apresenta-nos, através da parábola do 
rico e do pobre Lázaro, uma catequese sobre a posse dos 
bens... Na perspectiva de Lucas, a riqueza é sempre um 
pecado, pois supõe a apropriação, em benefício próprio, 
de dons de Deus que se destinam a todos os homens... 
Por isso, o rico é condenado e Lázaro recompensado.

O pobre Lázaro é vítima do pecado do rico, mas 
o resultado é o mesmo: não são vistos por ninguém. 
Ninguém lhes dá atenção. Só os cães vêm lamber as 
chagas do pobre. Temos aí uma descrição muito realista 
do que são muitas vezes as nossas relações.  Nomean-
do o pobre Lázaro, Jesus recorda-nos que, para Ele e 
para o seu Pai, cada ser humano é olhado como único. 
Jesus veio compensar o olhar vazio e anónimo do rico. 
Veio socorrer todos os pobres – é o sentido do nome de 
Lázaro! Mais ainda que Moisés e os profetas, é Jesus 
que devemos escutar, para agir como Ele.

E nós hoje? As palavras de Amós atingem sem com-
paixão aqueles que não se preocupam com o desastre 
de Israel. Lucas põe em cena um homem rico fechado 
no luxo, que não tem mesmo qualquer olhar para o 
pobre Lázaro que está à sua porta. E nós hoje? Ricos ou 
não, diante de todos os desastres do mundo, temos um 
olhar diferente para com todos os “Lázaros” da nossa 
sociedade ou ficamo-nos por um simples relance no 
ecrã da televisão? Ouvimos os golpes discretos à nossa 
porta? Ou serão somente cães a dar-lhes assistência?
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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

Início do Curso de Iniciação à Teologia
Tendo em conta que algumas paróquias ainda não 

entregaram as inscrições para o Curso de Iniciação à 
Teologia, e algumas pessoas ainda estão a pensar ins-
crever-se, continuamos a aceitar inscrições até ao limite 
máximo de 60 pessoas,

A apresentação do Curso acontecerá no dia 08 de 
outubro às 21h00 e as aulas começam no dia 9 de ou-
tubro às 20h30.

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).

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, 

até ao final do Ano, é ocasião para todas as Famílias 
cumpriram a sua Missão cristã, pagando os Direitos 
Paroquiais.  

Os direitos paroquiais são pagos por norma entre 
janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comuni-
dades se mantenha o costume de apenas pagarem a 
partir do S. Miguel) e entram no Fundo Paroquial 
do qual se pagam as despesas da vida e apostolado 
da Comunidade. Este Fundo Paroquial é gerido pela 
Fábrica da Igreja.

Podem levar da Igreja os respetivos envelopes e 
entregar ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica 
da Igreja ou depositar no Ofertório das Missas em 
cada paróquia.

Confraria das Almas (Fão e Fonte Boa)
Conforme já é habitual, a Confraria das Almas de 

Fão e a de Fonte Boa irão proceder à cobrança dos 
respetivos Anuais durante o mês de outubro, antes e 
depois da missas de fim de semana. 

Festa da Senhora do Rosário (Fonte Boa)
Tendo em conta as eleições para a Assembleia da 

República no dia 6 de outubro, a Festa da Senhora 
do Rosário foi adiada para o fim de semana seguinte.

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
A Comissão de Festas em honra de São Lourenço 

para 2020 vai iniciar o habitual peditório de São Miguel 
no fim de semana de 12 e 13 de outubro.

Contamos com a colaboração de toda a população 
Vilachanense. Em breve serão apresentados os res-
tantes membros da Comissão, bem como as contas do 
Comissão de Festas 2019.

Um bem Haja a todos!

(Spe Salvi, 27-28)

Intenções do Papa para outubro
Pela evangelização: Para que o sopro do Es-
pírito Santo suscite uma nova primavera 
missionária na Igreja.



— Manuel Brandão Faria e Agostinho Brandão Faria
— Maria Tereza Alcântara, marido Miguel e filho Miguel 

Ângelo
— Otília Lavandeira do Monte
— P.e Manuel  Alberto Gonçalves da Silva, pais, irmãos 

e irmãs
— Rosa dos Santos Graça, marido, filhos e netos 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Ana Gonçalves do Cabo e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada Maria
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Graça da Cruz Torres, marido e pais
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Eugénia Gomes da Vinha, marido e família
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis 
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
— Edalina Gonçalves Lopes e marido
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— Maria AlexandraFaria Ribeiro, pais, sogros, irmã, 

Emílio Casais e S. José
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
Quinta-feira  03 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Lopes da Silva Miranda
— Clementina Lopes de Miranda e marido
— Intenção particular 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e 

família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Pires Afonso, esposa, filhos e família
— Arlindo Fernandes
— Augusto da Silva Fernandes e família
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Intenção Particular
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e netos
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Miranda da Silva 

Segunda        30 de setembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Francisco Barbosa de Melo
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Nelson Mendanha
— Laurinda dos Santos Oliveira Cruzr
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Adriano Faria de Campos
— Carlos Morais da Benta
— 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)
— Aurélio Fernandes Mouquinho, esposa e filha
— Carminda Moreira da Silva
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Manuel Castro Miranda
— Maria Gomes Hipólito, marido e filhos
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei e família 
Terça-feira  01 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Rui Manuel de Barros Zão
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Pires
— António Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires da Rocha, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, maridoe  filho
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Augusto da Silva Fernandes e família
— Francisco Gomes da Silva
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Luís da Pena, esposa e cunhada Carolina
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa da Cruz
— Teresa Alves da Cruz, José Gonçalves Vasco, esposa 

e filhos e Manuel Fernandes Igreja
Quarta-feira 02 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
— João Rodrigues Vilarinho e família
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ana Faria de Carvalho e José Augusto Teixeira
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale

Início Oficial do novo Ano Pastoral
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e José Miguel
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Pires da Silva
— Mário Alves Ribeiro 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Manuel Carneiro Gonçalves Zão (30.º dia) e filha 

Mafalda Sofia Venda Gonçalves Zão 
— Manuel Fernando Pereira (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— António Pimenta, pais e sogros
— Firmino Silva Azevedo, esposa e familia
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Ferreira Carvalho e sogros
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Alzira Fradique Gonçalves Souto (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Jorge Manuel Antunes Carneiro da Costa (1.º Aniv.)
— António Fernandes Alves Júnior (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Santíssimo Sacramento e António Martins de Ma-

tos, pais e irmã
— Ana Paula Lima Viana
— Maria Baptista de Sousa e marido
— Maria Ferreira Ramos, marido, filho e família
Domingo           06 de outubro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Missa em Honra da Senhora do Rosário (missa 

cantada com procissão no final)
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Raúl Manuel Carvalho de Faria (30.º Dia)
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Virginia Alves dos Santos
— Félix de Sá Rosas (mc filho César)
— Manuel Ferreira Carvalho (mc César)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Alminhas da Casa Marques
— Avelino Gonçalves Pereira (9)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Ação de Graças 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adélio José da Silva Matos, esposa e cunhada Teresa
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Gabriel Moreira da Silva, esposa e genro Joaquim
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
Sexta-feira 04 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Arminda Figueiredo de Sá e marido
— Intenção particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— António Ramos de Sá e esposa
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Júlia Alves Lopes, marido, filhos e Mathias
— Laurentina Ferreira Morgado, filho e familiares
— Laurinda Martins Fernandes, marido e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Adelaide Fernandes Pereira , marido , familia e Rui 

Pedro
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino  e pai
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Miguel da Cunha Pereira
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adélia Moreira Alves Ribeiro, irmãos Joaquina, 

Cristina e Porfírio  
— José Maria Pereira daa Silva, pais e sogros
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Maria Irene Costa da Silva e António Passos Car-

valho
— Maria Luísa Loureiro Formoso Almeida
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes e família
Sábado 05 de outubro 

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


