
27.º Domingo do Tempo Comum
1.ª  Leit.  –  Hab  1,  2-3;  2,  2-4; 
Salmo  –  Sal  94,  1-2.  6-7.  8-9; 
2.ª  Leit.  –  2  Tim  1,  6-8.  13-14; 
Evangelho – Lc 17, 5-10.

Na Palavra de Deus que hoje nos é proposta, cru-
zam-se vários temas (a fé, a salvação, a radicalidade 
do “caminho do Reino”, etc.); mas sobressai a reflexão 
sobre a atitude  correta que o homem deve assumir face  
a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer, com 
humildade, a nossa pequenez e finitude, a comprome-
ter-nos com o “Reino” sem cálculos nem exigências, a 
acolher com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos 
confiantes nas suas mãos.

Na primeira leitura, o profeta Habacuc interpela  
Deus, convoca-o para intervir no mundo e para pôr fim 
à violência, à injustiça, ao pecado… Deus, em resposta,  
confirma a sua intenção de actuar no mundo,  no  sentido  
de destruir a morte e a opressão; mas dá a entender  que 
só o fará quando for o momento oportuno, de acordo  
com o seu  projeto;  ao homem, resta confiar e esperar 
pacientemente o “tempo de Deus”.

A segunda leitura convida os discípulos a reno-
var cada dia o seu compromisso com Jesus Cristo e 
com o “Reino”. De forma especial, o autor exorta os 
animadores cristãos a que conduzam com fortaleza, 
com equilíbrio e com amor as comunidades que lhes 
foram confiadas e a que defendam sempre a verdade 
do Evangelho.

O Evangelho convida os discípulos a aderir, com 
coragem e radicalidade, a esse projecto de  vida  que, 
em Jesus, Deus veio oferecer ao homem… A  essa 
adesão  chama-se  “fé”;  e  dela  depende  a  instauração 
do “Reino” no mundo. Os discípulos, comprometidos 
com a construção do “Reino” devem, no entanto, ter 
consciência  de  que  não  agem  por  si  próprios; eles 
são, apenas, instrumentos através  dos  quais Deus re-
aliza a salvação. Resta-lhes cumprir  o seu papel com 
humildade e gratuidade, como “servos que apenas 
fizeram o que deviam fazer”.

Diante da caminhada difícil proposta por Cristo 
aos seus seguidores, os Apóstolos começam a vacilar, 
sentem-se tentados a voltar atrás, como já tinham feito 
muitos discípulos. Então, preocupados, pedem ao Sen-
hor: “Senhor, aumentai a nossa fé”. E Jesus responde: 
“Se tivésseis fe como um grão de mostarda, poderíeis 
dizer a esta amoreira,  arranca-te daqui e vai plan-
tar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia”.  A sua resposta, 
na realidade, força-nos a ir para além do imediato e do 
sensacional. A fé é já um caminho humano. Quando 
duas pessoas se amam, sabem muito bem que o seu 
amor não se pode demonstrar cientificamente. O amor 
descobre-se como um dom gratuito, mas constrói-se 
na confiança. 
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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

Início do Curso de Iniciação à Teologia
A apresentação do Curso de Iniciação à Teologia 

acontece na próxima terça-feira, dia 08 de outubro às 
21h00 e está aberta a todas as pessoas. As aulas começam 
no dia 9 de outubro, 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).

Feira de Artesanato e Bolos (Fão)
No próximo fim de semana, dias 12 e 13 de outu-

bro, a Fábrica da Igreja vai organizar uma feirinha de 
artesanato e bolos. Este evento será realizado no intuito 
de angariar verbas para proceder à pintura da Matriz 
e, se possível, mais algumas melhorias nas salas do 
Salão Paroquial. 

Para tal contamos com a ajuda e colaboração de 
todos, pois a Igreja é de todos e para todos.

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. 

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

final do Ano, é ocasião para todas as Famílias cumpri-
ram a sua Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais 
que, por noma, são pagos entre janeiro e dezembro 
(mesmo que em muitas Comunidades 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.

Aos agricultores de Apúlia
No próximo dia 18 de Outubro, pelas 21h00, irá 

realizar-se na Junta de Freguesia de Apúlia, uma 
sessão de esclarecimento sobre o tema “As ribeiras 
e as alterações climáticas”, destinada a proprietá-
rios de terrenos confinantes com linhas de água e 
agricultores.

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 próximo fim de semana, dias 12 e 13 de outubro.

Contamos com a colaboração de toda a população 
Vilachanense. 

Um bem haja a todos!

Entramos na terceira etapa do Plano Pastoral  
Arquidiocesano centrado na virtude da “esperança”. 
Num movimento centrífugo, partimos do nosso encon-
tro pessoal com Jesus Cristo, para tecer comunidades 
acolhedoras e motivadas à missão. Só é possível sair 
em missão assim: através da contínua transformação de 
cada cristão, que se compromete com a missão da Igreja.

Agora, saímos da comunidade em missão, com 
alegria, transbordando de esperança. “Como discípulos 
missionários, devemos entrar decididamente com todas 
as forças nos processos constantes de renovação mis-
sionária, pois, hoje, cada terra e cada dimensão humana 
são terra de missão à espera do anúncio do Evangelho” 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano 
Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 5).

Neste triénio pastoral sobre a esperança traçamos 
uma missão: “A Igreja que está em Braga tem a missão 
de «ser o fermento de Deus no meio da humanidade, 
quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a este 
nosso mundo» (EG 114). Queremos «ser o lugar da mise-
ricórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, 
amados, perdoados e animados a viverem segundo a 
vida boa do Evangelho»” (EG 114). (cf. Arquidiocese de 
Braga, Programa Pastoral 2018/2019, 26-27). É para cumprir 
esta missão que a Igreja de Braga existe!

E sonhámos uma visão: “Gerar discípulos missioná-
rios e comunidades semeadoras de esperança que [...] 
assumam a inadiável renovação da Arquidiocese, com 
as suas Paróquias e Comunidades”. (cf. Arquidiocese de 
Braga, Programa Pastoral 2018/2019, 27). É esta a meta que 
desejamos alcançar!
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chado e Maria das Dores Pipa
— Franclim Giafém Campos
— João de Miranda de Jesus Ferreira e pais
— Maria Angelina da Silva Andrade Soares de Alber-

garia Brandão de Melo
— Trindade Martine Branco, marido e filhos 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Faria Mariz
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Gomes da Venda
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
— Miguel da Cunha Pereira 
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filho Manuel)
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Damião António Agra e família
— Alexandrina Fernandes da Silva e marido
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Oscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Maria Elisa Faria Leite
— Emílio Martins Fernandes do Monte 
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro, genro e família
Quinta-feira  10 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. José, Nossa Senhora de Fátima e Sagrado Cora-

ção de Jesus
— Idalina de Sousa Viana
— Intenção particular
— José Manuel de Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e 

família
— Ana Alves Ferreira
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha, pais, 

sogros e família
— Balbina Ferreira Afonso e família
— David da Silva Sampaio
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e tios
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Torres Barbosa e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria José da Rocha Martins da Silva, pais e sogros 
— Nuno Fernando Barbosa Branco

Segunda        07 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Agostinho Eiras do Vale
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Adelino Miranda do Vale e filho Adelino Carvalho 

do Vale
— Carlos Morais da Benta
— José Joaquim Ferreira Miranda
— Manuel Gomes da Venda
— 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)
— Nossa Senhora do Rosário 
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro 
— Aurélio Fernandes Mouquinho, Esposa e Filha 
— Bernardina Rodrigues Leite 
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues 
— Manuel Fernandes Barros 
Terça-feira  08 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurentino Couto dos Santos, pais, sogros e cunhado
— Laurentino Pires Afonso Nascimento
— 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 irmãos
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Amélia Mendonça, Júlia Machado e Francelina da 

Ponte
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho, pais, 

sogros e cunhada Rita
— Francisco Gomes da Silva
— Joaquim Moreira Barros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa Pimenta Guimarães, irmãos e pais
— Virgínia Ferreira de Barros e irmã Izaura
Quarta-feira 09 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
— S. José, Nossa Senhora de Fátima e Sagrado Coração 

de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Albertina Cerdeira, Manuel Cerdeira, Fernando Ma-

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Domingos Costa Dias (mc. José Alves Júnior)
— Joaquim Carvalho Martins
— Joaquim Ribeiro Silva e Adelino da Lage Maciel
— Manuel Carreira Martins e familia
— Maria Fernandes Fiuza de Sousa, pais e irmãs (mc 

irmão João)
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Isabel Maria Ribeiro Ramalho (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Rodrigues Ferreira (1.º Aniv.)
— António Sá Pereira Lomba e Manuel Ramos dos 

Santos
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— José Rei Pedra Meira
— Luís Miguel Costa Sá Pereira e Sónia Garrido
21h30 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas
23h00 – igreja matriz de Apúlia

Oração da Noite no Sagrado Lausperene
Domingo           13 de outubro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel e familia (mc filha Alice)
— Domingos Alves dos Santos (mc tia Teresa)
— Eduardo Maciel dos Santos e família
— José Gonçalves Neiva, esposa e família
— Manuel Barroselas Maciel e pais
— Porfirio da Costa Portela e esposa (mc filha)
— Raul Manuel Carvalho de Faria
— Rosa Cruz Veiga e família 
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia

Reinício do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Nossa Senhora do Rosário, Rosa Ferreira Martins, 

marido e filhos
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Avelino Gonçalves Pereira (10)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Ação de Graças 
15h30 – Capela da Senhora da Graça (Fonte Boa)
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
Adoração de encerramento do Sagrado Lausperene
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires
21h00 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas

— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Herminda Alves do Paço, marido e filhos 
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Manuel Fonseca da Cruz, esposa e pais
— Maria Albina R. Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
Sexta-feira 11 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— S. José, Nossa Senhora de Fátima e Sagrado Cora-

ção de Jesus
— Intenção particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquina Ribeiro da Costa e marido
— Otília Lavandeira do Monte
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
Procissão de Velas para a Capela de Nossa Senhora 
da Graça, preparando a Festa da Senhora do Rosário
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino 
— Aurélia Linhares de Campos
— Carolina Alves Pontes e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e cunhado 

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

rinda e José
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia) 
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro, Manuel Veloso 

Carvalho e irmã Alice
— Maria Belmira Alves de Sousa e Arminda Marques 

Almeida e marido
Sábado 12 de outubro 
16h45 – Paróquia de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima e os pastorinhos
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento de Queirós (1.º aniv.) 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Manuel Gomes da Venda (30.º dia)
— Maria Carmen Rocha Pinto Bastos (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Rosa Cruz Veiga (1.º Aniv.º)

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


