
28.º Domingo do Tempo Comum
1.ª  Leit.  –  2 Reis 5, 14-17; 
Salmo – Sal 97 (98), 1. 2-3ab. 3cd-4
2.ª Leit. – 2 Tim 2, 8-13
Evangelho – Lc 17, 11-19.

A Palavra de Deus que hoje nos é dirigida, pretende 
chamar a nossa atenção para duas virtudes humanas es-
quecidas por muitos de nós: a gratuidade e a gratidão.

O general sírio Naamã, cujo relato lemos na pri-
meira leitura, ao lavar-se sete vezes no rio Jordão e 
sentindo-se curado, volta atrás para agradecer a Eliseu 
com um presente, mas este recusa-se a aceitá-lo. Não 
deseja que Naamã pense que o milagre é obra sua, 
mas pura gratuidade de Deus. Eliseu é um modelo 
para todos nós, não somente pela sua compreensão, 
mas também pela sua rectidão. Não pretende que lhe 
agradeçam a ele, mas a Deus.

Também os dez leprosos, de que nos fala o Evan-
gelho, foram limpos de modo extraordinário pela ação 
de Deus, através da intermediação de Seu Filho, Jesus.

É conveniente recordar que no tempo de Jesus 
havia quatro categorias de pessoas que eram iguala-
das ao morto: o pobre, o cego, o leproso e aquele que 
não tinha filhos. As doenças eram consideradas pelos 
judeus como um castigo dos pecados, mas a lepra era 
a própria figura material do pecado.

Perante esta mentalidade compreendemos por que 
razão os dez leprosos se mantiveram à distância e, de 
longe, tenham gritado, não pedindo a Jesus que os 
curasse, mas que tivesse compaixão deles. Jesus, ao 
vê-los, mandou-os mostrar-se aos sacerdotes, pois a 
Lei determinava que, quem ficasse curado da lepra, 
deveria cumprir essa prescrição, para ser examinado, 
considerado são, e oportunamente poder ser integrado 
na comunidade.

A narração deste episódio quer chamar-nos a 
atenção para as nossas fragilidades: ninguém é justo, 
ninguém está sem lepra; todos procuramos a salvação 
do Senhor. A lepra simboliza a condição de pecado, da 
miséria humana, da situação de afastamento de Deus 
e dos irmãos.

Quando nos sentimos justos, perfeitos, começamos 
a erguer muros que nos separam: pomos os bons do 
nosso lado e os que julgamos não serem, do outro.

Quando deixarmos de pensar que nos salvamos por 
nós próprios, mas com a ajuda da oração comunitária, 
como fizeram os dez leprosos, apelamos para a piedade 
do Mestre. É assim que fazemos? Sentimo-nos ou não 
solidários com todos ou continuamos a pensar apenas 
na «nossa salvação»?

Saibamos, como o samaritano, reconhecer os bens 
recebidos de Deus, a fim de comunicarmos aos homens 
os Seus dons, proclamando o nosso reconhecimento 
e a sua descoberta. 
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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

Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Conforme já anunciamos, a Comissão de Festas em 

honra de São Lourenço para 2020 inicia este fim de 
semana o habitual peditório de São Miguel, contando 
com a colaboração de toda a população Vilachanense. 

A Comissão ficou assim constituída:
Para além do Pároco, que é o Presidente, enca-

beçam a mesma Comissão Helena Maria Clemente 
Costa (Vice-Presidente), Luísa Patrícia da Rocha Viana 
(Secretário) e Patrícia Cardante Lemos (Tesoureiro). 

São seus Vogais: Ana Cristina Couto Sá, Ana 
Margarida da Silva Ferreira dos Santos, Anabela Sá da 
Silva, Andreia Filipa Gonçalves Enes, Carina Dalila 
de Lemos Couto, Catarina Cardante de Lemos, Cata-
rina da Silva Ramos, Célia Cristina Rocha de Lemos, 
Daniela Gonçalves de Lemos, Diana Moreira Neiva, 
Fabiana Gonçalves da Fonseca, Fernanda Maria Neiva 
da Costa, Fernanda Neiva da Silva Ramos, Helena 
Neiva Rossas, Inês Clemente Gonçalves, Laurinda 
Miranda Gonçalves Enes, Manuela Boaventura da 
Silva, Maria Almerinda Pires Clemente da Torre, Ma-
ria Amélia Pires Clemente, Maria de Fátima Pereira 
Fernandes, Maria dos Anjos Ribeiro, Maria Filomena 
Baltazar Penteado, Maria Inês Pereira Fernandes, 
Maria Madalena Pires da Silva, Mariana Boaventura 
Sá Dias, Milena Neiva da Silva, Natália Maria Lemos 
Barbosa, Rosa Maria Pires Palmeira Queirós, Rute 
Silva do Vale, Sandra Maria Neiva Rossas, Ysadora 
Abreu e Zulmira Ferreira da Silva Barbosa

Um bem haja a todos!

Festa do Acolhimento
Mais um Ano Pastoral começou, este sob o lema 

“LEVANTAR-SE  E SEMEAR ESPERANÇA”... Mais um 
ano de catequese… uns que vão... outros que ficam... e 
outros que são recebidos pela primeira vez... É neste e com 
estes que queremos começar a semar a ESPERANÇA. 
E fazêmo-lo em festa!... Por isso temos já no próximo 
sábado a 1.ª festa da Catequese deste ano, para o 1.º ano, 
com o seguinte horário:
Rio Tinto e Vila Chã .........................................  16h30
Fão e Fonte Boa  ...............................................  18h00
Esposende  ........................................................  19h15

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

Aos agricultores de Apúlia
Na próxima sexta-feira, dia 18, 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.

Um dos obstáculos ao crescimento e amadurecimen-
to da vida espiritual pessoal e comunitária é a tentação 
em implementar demasiadas alterações programáticas. 
O crescimento de uma árvore precisa de tempo para 
criar raízes que lhe permitam sustentar o crescimento 
do tronco e dos ramos. Depois, mais tarde ou mais cedo, 
começam a despontar os primeiros frutos.

A missão que traçamos e a visão que sonhamos 
não se alcançam em nove meses (de Outubro a Junho). 
Esse é o tempo de um ano pastoral, o mesmo tempo 
necessária para a gestação de uma vida humana. O 
bom sucesso continua com o nascimento, os primeiros 
passos, a infância… até à maturidade. Neste sentido, 
decidimos continuar a responder ao desafio do Papa 
Fancisco de “uma renovação eclesial inadiável” (EG 
33), permanecendo em “um caminho de Páscoa”, dado 
à luz no último ano pastoral, que parece ser paradigma 
de novas iniciativas e conversão.

Duas palavras poderão acompanhar-nos: “levantar- 
-se” e “multiplicar”. Com o “levantar-se”, nas pegadas 
da Jornada Mundial da Juventude, queremos olhar, 
de um modo preferencial mas não exclusivo, para o 
jovens: desafiá-los a sair do comodismo, a acolher o 
compromisso com Cristo e a missão de testemunhar 
Cristo vivo. “Ele vive e quer-te vivo”! Com o “multi-
plicar” pretendemos fazer com que a árvore com frutos 
não seja uma só, mas que se manifeste nas comunidades 
através de grupos que serão, necessariamente, factor 
multiplicador da esperança. Neste duplo movimento, 
com o que estas duas palavras poderão sugerir à cria-
tividade de todos, vamos concretizando a renovação 
eclesial que continua a ser a meta de todo o agir pastoral.

2019/2020



19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima e Senhor 

Bom Jesus 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Lucinda Fernandes Gomes e Fátima Mouquinho da 

Costa
— Manuel Alves Pereira, esposa e filhos
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Manuela Torres Sobral Silva, marido e sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filho Manuel)
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alexandrina Fernandes da Silva e marido
— Alzira Fradique Gonçalves Souto (mc Legião Maria) 
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Cepa
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
Quinta-feira  17 de outubro
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Celina André Eiras e marido
— Francisco Ribeiro Couro
— João Baptista Guerra e esposa
— Maria de Fátima Neves Fangueiro e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— José Manuel Gonçalves  Costa e Silva, pais e sogros
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Penteado e pai
— Maria Adélia de Lemos e marido
— Maria Celeste Pires e família
— Maria de Lemos Neiva, pais, irmãos e cunhado
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Manuel Manilha Gomes, esposa e pais
Sexta-feira 18 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo e família
— João Baptista Guerra e esposa
— Intenção particular

Segunda        14 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Eugénia Miranda Igreja, genro e marido
19h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— Alexandrina Gonçalves do Norte
— António Ferreira do Vale
— Carlos Morais da Benta
— Fernando de Jesus dos Reis, Maria do Carmo La-

ranjeira Rites e Paula Cristina Laranjeira Reis
— Franquelim Gaifém de Campos
— Laurentino Vidal da Silva, pais, irmãos, cunhados 

e sobrinho
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Otília Lavandeira do Monte
— Rita Martins Torres, marido e filhos
— Albertina Leites (Confraria do Bom Jesus)
— António Ferreira Graça (Confraria do Bom Jesus)
— Cristina Gonçalves Carvalho (Confraria do Bom Jesus)
— Preciosa Pereira de Lima (Confraria do Bom Jesus)
Terça-feira  15 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Amândio Pimenta Guimarães
— Salvador Neiva Barreiro, pais, avós e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento Queirós
— António do Bento Pires
— António José Pires, esposa e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Emília Barbosa Miranda e filha
— Manuel da Silva Sá e Felicidade
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
20h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote e marido
— Artur Carvalho Vilas Boas
— Bernardina Rodrigues Leite e pais
— Isidro Faria da Cruz, pais e sogros
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Joaquim Martins da Silva, esposa, filhos e netos
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Castro Miranda
— Manuel Fernandes da Quinta, esposa e família
— Manuel Martins Ferreira
— Narciso Figueiredo Carvalho
— Rita Martins Lucas e família 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Angelina Orfão de Sousa, marido e Álvaro Félix 

de Miranda e esposa
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Francisco Gomes da Silva
— José Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e 

sobrinhas
— Maria Celeste de Oliveira
— Maria Gonçalves de Freitas e família
Quarta-feira 16 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Almas
— Helena Domingues Reis Neiva
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Felismina Santa Marinha Valente Gonçalves (1.º 

Aniv.º)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (mc marido 

Joaquim)
— Manuel Fernandes do Paço, filha e familia
— Teresa dos Santos Alves
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Bernardina Rodrigues Leite (1.º Aniv.)
— Joaquim Faria Briote (1.º Aniv.)
— Manuel da Vinha Catarino (1.º Aniv.)
— Maria Auxília Moreira Domingues (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Jorge Pessoa Lopes (1.º Aniv.)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira
— Maria Angelina de Sousa Ferrreira e marido
— Rosalia Gomes dos Santos, Maria dos Anjos Gomes 

dos Santos, marido e família
21h30 – Paróquia de Rio Tinto

Vigília Missionária Arciprestal
Domingo           20 de outubro

Dia Mundial das Missões
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Alice de Sousa Martins (30.º dia)
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Adelino Morgado Portela
— Félix de Sá Rosas (mc filho César)
— Manuel Ferreira Carvalho (mc César)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, Adelino Maciel 

Lopes e António Cristiano Lopes Ferreira (mc ma-
rido)

— Raúl Manuel Carvalho de Faria 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima 
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas da Casa Marques
— Adelino Morgado Portela, pai e família
— Francisco Alves e esposa
— Manuel Fernandes Pereira e família
— Maria Júlia Vasco Pereira e filha Maria da Graça e 

restante familia (2) (mc filho Rui)
— Mário Ferreira Morgado e nora Firmina Morgado
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Conceição Meira Vila Chã 

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra

19h00 – igreja matriz de Fão
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Otília Lavandeira do Monte
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de graças a Nossa Senhora
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Gomes Carreirinha e marido
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais, irmãos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino  e pai
— Américo Luís Moreira
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Maria Adelaide da Vinha Pontes e Lindaura da 

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

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria dos Santos Dourado
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filho Manuel) 
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Alfredo Fernandes Fragoso e esposa
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins

Um milhão de crianças rezam o terço
Vamos dinamizar a jornada de oração “Um milhão 

de crianças rezam o terço”. É uma grande jornada 
de oração pela paz, so-
bretudo na Síria, em que 
se convida as crianças e 
jovens de todo o mundo 
a rezar o terço pela paz. 

O maior perigo dos 
nossos dias é a ameaça 
de um conflito bélico 
mundial. O Papa Fran-
cisco confirma-o quando 
diz: “…no mundo há numerosos conflitos armados em 
curso. É uma espécie de terceira guerra mundial ‘em 
pedaços’…” Pedimos a todas as crianças e jovens das 
nossas comunidades que rezem o Rosário juntamente 
com centenas de milhares deles no mundo inteiro, no 
dia 18 de outubro. 

Toda a comunidade poderá associar-se a estas 
crianças e rezar conjuntamente, no seguinte horário: 
Rio Tinto  ..........................................................  21h00
Esposende  ........................................................  21h00
Vila Chã  ...........................................................  19h00
Fão ....................................................................  21h00
Fonte Boa  .........................................................  20h30

Sábado 19 de outubro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Sebastião Matos e P.e Manuel Marinho Couto 
18h00 – igreja matriz de Fão
—  S. Paio

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


