
30.º Domingo do Tempo Comum
1.ª  Leit.  –   Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18);
Salmo – Sal 33 (34), 2-3. 17-18. 19 e 23;
2.ª Leit. – 2 Tim 4, 6-8. 16-18;
Evangelho – Lc 18, 9-14.

A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus tem 
um “fraco” pelos humildes e pelos pobres, pelos mar-
ginalizados; e que são estes, no seu despojamento, na 
sua humildade, na sua finitude (e até no seu pecado), 
que estão mais perto da salvação, pois são os mais 
disponíveis para acolher o dom de Deus.

A primeira leitura define Deus como um “juiz 
justo”, que não se deixa subornar pelas ofertas desses 
poderosos que praticam injustiças na comunidade; 
em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes e 
escuta as suas súplicas.

Na segunda leitura, temos um convite a viver o 
caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com 
ânimo – a exemplo de Paulo. A leitura foge, um pou-
co, ao tema geral deste domingo; contudo, podemos 
dizer que Paulo foi um bom exemplo da atitude que o 
Evangelho propõe: ele confiou, não nos seus méritos, 
mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos 
os homens que a acolhem. 

O Evangelho define a atitude correta que o crente 
deve assumir diante de Deus. Recusa a atitude dos 
orgulhosos e auto-suficientes, convencidos de que a 
salvação é o resultado natural dos seus méritos; e pro-
põe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta 
diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher 
o dom de Deus. É essa atitude de “pobre” que Lucas 
propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos.

Diante deste mistério que nos ilumina vemos como 
somos amados e necessitados de perdão, de miseri-
córdia, de compaixão. Então, não levantemos o olhar 
para criticar, humilhar e condenar, mas para amar, 
compreender, servir.

É a verdade do ser pobre, pequeno e pecador, mas 
grande pelo amor que nos torna próximos, íntimos e 
úteis. A nossa vida tem um centro, mas esse centro 
é o próprio Deus. Por isso, mesmo a partir da nossa 
fraqueza, há a sabedoria da relação. Sabemos estar 
em comunhão com Deus e estar em comunhão com 
os irmãos. Tal humildade sábia forja corações transpa-
rentes, leais e sinceros; constrói a igreja e a sociedade 
pelas perspectivas da verdadeira dignidade, renovação, 
progresso e santidade.

Se no quotidiano não encontrássemos corações, 
como Jesus pede e deseja, tudo seria um desastre: seria 
impossível construir e realizar família, seria impossível 
realizar e ser Igreja. O Espírito do Senhor conhece o que 
de mais íntimo há em nós. Procuremos ser sensíveis à 
sua presença e dinamismo forjador de corações humildes, 
sinceros e verdadeiros.
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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

Contas da festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
 A Comissão de Festas de S. Sebastião apresentou as 

seguintes contas referentes a este ano:
Receita

Patrocínios (Empresas e Junta de Freguesia) ....11.984,20 €
Peditório porta a porta ..................................17.198,56 €
Atividades (passeio, bar e rifas) ........................4.135,46 €
Zés P’reiras ....................................................1.374,74 €
Procissão (figurados, armações e peditório) ..1.792,32 €
Esmolas na igreja ..............................................570,07 €
Outros donativos ...............................................494,20 €

Total .......................................................37.549,55 €
Despesa

Artistas ........................................................ 13.450,00 € 
Banda de Música e Fanfarra ......................... 2.450,00 € 
Zés P’reiras e Insufláveis .............................. 1.226,00 € 
Procissão (armações, figurados, pregador, GNR, 
Cavalos, opas e varas) ...................................... 2.650,51 € 
Arraial (Palco, som, fogo e florista) ................ 12.073,78 €
Seguros e Licenças  .......................................... 842,98 € 
Diversos ........................................................ 2.666,89 € 

Total ...................................................... 35.360,16 €
Saldo de 2019  ...........................  2.189,39 € 
Saldo anterior  ........................  11.448,91 €
Saldo final  ..............................  13.638,30 €

A Fábrica da Igreja, que ainda irá apreciar e aprovar 
estas contas, agradece à Comissão o serviço prestado à 
Comunidade, bem como a todos quantos com ela cola-
borou para que a festa renascesse.

Peditório da Confraria das Almas (Apúlia)
A partir do próximo dia 01 de Novembro a Confraria 

das Almas iniciará o habitual peditório anual. Por suges-
tão da confraria (e por falta de elementos), os peditórios 
serão feitos todos os sábados e domingos de novembro 
no final da Missa.

Cobrança da taxa do Cemitério (Apúlia e Fão)
Avisam-se todos os concessionários de Sepulturas, 

Jazigos, Capelas e Mausoléus que se encontra em paga-
mento a taxa anual e que a mesma deve ser liquidada nas 
Secretarias da Junta.

Confraria da Senhora do Rosário (Fonte boa)
A Confraria da Senhora do Rosário vai realizar o seu 

peditório anual no próximo dia 2 de novembro.
 

Peditório de S. Lourenço (Vila Chã)
Tendo sido adiado, por causa do mau tempo, o ha-

bitual peditório de São Miguel para as Festas em honra 
de São Lourenço o mesmo será feito este domingo, 
dia 27 de outubro. Contamos com a compreensão e 
colaboração de toda a população Vilachanense. 

Direitos Paroquiais em pagamento
Continuam em pagamento os Direitos Paroquiais 

que, por norma, são pagos entre janeiro e dezembro e 
entram no Fundo Paroquial.

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.

S. Bartolomeu dos Mártires (2)
A renovação eclesial é tanto estrutural como pas-

toral, assim como um caminho de santidade dirigido 
a todos. Quando o Papa declara a santidade do Beato 
Bartolomeu dos Mártires está a dizer a toda a Igreja, 
e de um modo particular aos cristãos das dioceses que 
ele serviu (Braga, Viana do Castelo, Vila  Real e Bra-
gança), que não só não devemos ter medo da santidade 
como devemos assumir um compromisso, pessoal e 
comunitário, de santidade.

Estamos num ano Missionário e sentimos que 
Deus nos convida à missão. “Não é possível imaginar 
a própria missão na terra, sem a conceber como um 
caminho de santidade, porque «esta é, na verdade, a 
vontade de Deus: a [nossa] santificação» (1 Ts 4, 3). 
Cada santo é uma missão; é um projeto do Pai que 
visa refletir e encarnar, num momento determinado da 
história, um aspeto do Evangelho” (G.E. 19). “Também 
tu precisas de conceber a totalidade da tua vida como 
uma missão. […] Permite-Lhe plasmar em ti aquele 
mistério pessoal que possa refletir Jesus Cristo no 
mundo de hoje” (G.E. 23).

No dia 10 de Novembro, início da Semana dos Se-
minários, terá lugar, às 15h00, na Sé Catedral de Braga, 
a leitura solene do Decreto de Canonização através 
do qual o Papa Francisco inscreveu Frei Bartolomeu 
dos Mártires no catálogo dos Santos. Procuremos estar 
presentes e celebrar esta alegria!...

“Alegrai-vos e exultai” (Mt 5,12). Demos graças 
a Deus! Coloquemos a vida e a obra do nosso novo 
santo no coração das nossas vidas, das comunidades 
paroquiais, das dioceses que serviu e de todo o país.
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Quarta-feira 30 de outubro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão 
— A3lmas
— Almerinda Pereira Campos, marido e primas
— Joaquim Cangostas Ferreira, Roger Okley West e pais
— Otília Lavandeira do Monte 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alice Gomes Vasquinho
— António Gomes da Vinha, esposa, pais e irmãos
— António Gonçalves Torres da Silva
— Avelino dos Santos Catarino
— Boaventura Adélio Nunes Cardoso e esposa
— Brialinda Santa Marinha Valente (mc sobrinha Amélia)
— Cidália Gonçalves da Costa
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Santil Carreira
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Miguel da Cunha Pereira
— Rosa do Espirito Santo e marido
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Aurélio Martins Cepa
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— João Dias Lopes Lauro Barros
— José Manuel Faria da Costa Monteiro
— Julia Martins Leite 
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Óscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando
— Maria do Cantp Fernandes Herdeiro
— Olindina Martins Catarina, marido e pais
— Vítor Miguel Silvs Mmiranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
Quinta-feira  31 de outubro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Francisco Gomes da Silva, esposa, sogros e José Melo
— Maria Alves Barros e marido
— Virgínia da Cruz Barros e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Ribeiro da Cunha e esposa (mc filho Alberto)
— Prudência Pimenta de Lima, marido, pais e irmãos 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Arlindo Fernandes
— Balbina Ferreira Afonso e família

Segunda        28 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Bernardino da Costa Dias, pais e Adélio Rodrigues 

Pereira
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Carlos Morais da Benta
— Domingos Martins de Lima, esposa e filha Carmin-

da Amélia
— Elvira Miranda Trindade
— Joaquim Cangostas Ferreira, Roger Okley West, 

Deolinda e Manuel Ferreira
— José Isac Gomes Pereira, esposa Lucinda e filho 

Manuel Carlos
— Juvenal Eiras Viana
— Mafalda Sofia da Venda Zão, Carlos Cardoso Sal-

gado, pais, filho e irmãos
— Manuel de Jesus Alves Lopes e António Gonçalves 

Leites
— Manuel Domingues da Venda, esposa e filhos
— Maria Antonieta Fonseca da Silva
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Otília Lavandeira do Monte
— Albino Gageiro Cardoso Torres (Confraria do Bom Jesus)
— Joaquim Morais da Silva (Confraria do Bom Jesus)
— Raul Maria Moledo Viana (Confraria do Bom Jesus)
— Zaida Cardoso da Fonseca (Confraria do Bom Jesus)
Terça-feira  29 de outubro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Nelson Mendanha e avós maternos
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Félix da Cruz e Joaquim Barros da Cruz
— Francisco Gomes da Silva
— Joaquim Moreira Barros
— José Lopes da Silva, esposa, sogra e sogro
— Marcelina Gonçalves Pimenta, marido e filho
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Teresa dos Santos Alves e mãe
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento Queirós
— António Bernardino de Sá e esposa
— António do Bento Pires
— Augusto Rosa Gonçalves e família
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Antonio Miranda Domingues e família
— João dos Santos Pereira, pais, irmã e sobrinho
— Jorge Fontão Pereira
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Castro Miranda
— Manuel Gonçalves de Araújo, esposa e genros
— Maria Gomes da Silva e família
— Maria Júlia Pereira
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Nelson Rodrigues Carvalho e família
— Orlando Fernandes dos Santos Hipólito e filho 

António Carlos 

18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Alexandrina Quinta Dias Rodrigues (1.º Aniv.º)
— Joaquim Cangostas Ferreira (30.º Dia) 
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
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
— Albino Ferreira da Silva e irmãs 
— António Pereira de Azevedo e familia
— Associado do Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale e esposa (mc. filha Fátima)
— Manuel Ferreira Carvalho e sogros
— Maria Alves de Faria irmãos e pais 
— Maria Raquel Alves, avós maternos e Laurentino
— Raúl Manuel Carvalho de Faria 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Fiéis Defuntos
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Ana Paula Lima Viana
— António Matos Ferreira, irmãos José e Manuel, pais 

e familia (mc irmã Dores)
— José Alves Peixoto, esposa e filha Gracinda
— Laurentina Pereira Catarino
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
Domingo           03 de novembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— Adelino da Lage Maciel e Adelino José de Faria 

(mc Júlia)
— Henrrique da Silva e esposa
— José Alves Nogueira (mc sobrinho)
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
— Virginia Alves dos Santos e família
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa

No final da missa, Visita ao cemitério
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Idalina Torres Ferreira (30.º dia)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Familiares do P.e Rui e do P.e Delfim

— Fernanda Bento Queirós, sogros e cunhados
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa de Abreu Baltar, pais, sogros e neto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 01 de novembro

Todos os Santos e Fiéis Defuntos
Neste dia a Igreja canta a glória e a felicidade dos 

Santos que «gozam em Deus a serenidade da vida 
imortal». Amanhã a Liturgia, desde o início do século 
XI, consagra o dia à memória dos fiéis defuntos, que, 
antecipadamente, na maioria das terras é comemorado 
hoje – Dia de Todos os Santos – com a tradicional Visita 
ao Cemitério. Esta é uma continuação lógica da festa 
de Todos os Santos. Se nos limitássemos a lembrar os 
nossos irmãos Santos, a Comunhão de todos os crentes 
em Cristo não seria perfeita. Quer os fiéis que vivem na 
glória, quer os que vivem na purificação, preparando-
se para a visão de Deus, são todos membros de Cristo 
pelo Baptismo. Continuam todos unidos a nós. A Igreja 
peregrina (Militante) não podia, ao celebrar a Igreja da 
glória (Triunfante), esquecer a Igreja que se purifica 
no Purgatório (Purgante).

09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almas (mc Confraria das Almas)
10h00 – igreja paroquial de Gemeses – visita ao Cemitério
— Todos os Santos e  Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Fiéis Defuntos – No final, visita ao Cemitério
10h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Fiéis Defuntos – No final, visita ao Cemitério
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
14h00 – Cemitério de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
15h00 – igreja paroquial de Gandra – visita ao Cemitério
— Avelino Miranda Figueiredo
— José Pereira Lima e netas Sílvia Maria e Ilda Da-

niela
— Rosa Ferreira Martins , marido e filhos , Marcelino 

Lima Neves , pai  e irmã
— Rosa Patrocinio Alves de Matos, marido e filhos e 

Manuel Azevedo Linhares , esposa e filhos
16h00 – Cemitério de Apúlia
— Fiéis Defuntos
— Almas (mc Alminhas Sr. da Caridade)
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã, 

Emílio Casais e S. José
16h00 – Cemitério de Fão
— Fiéis Defuntos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Todos os Santos
Sábado 02 de novembro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Almas
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Fiéis Defuntos
— Manuel Pires da Silva
— Mário Alves Ribeiro 

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


