
33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª  Leit.  –  Mal 3, 19-20a; 
Salmo – Sal 97 (98), 5-6. 7-8. 9;
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12;
Evangelho – Lc 21, 5-19.

Este domingo a liturgia recorda-nos que a certeza da 
vitória final de Cristo não nos faz desanimar e baixar os 
braços, mas, pelo contrário, anima-nos a trabalhar sem 
descansar na construção do Reino de Deus. Cada cristão 
é chamado a ser anúncio do «Dia do Senhor», para que 
todos possam conhecer Cristo, verdadeiro «Sol da justiça, 
que traz nos seus raios a salvação».

Sabemos, pela experiência e pela fé, que tudo o que 
é humano tem um fim. No início da era cristã, os cristãos 
acreditavam que a Parusia estava iminente: alguns cristãos 
afirmavam que este mundo estava a chegar ao fim e que 
Jesus estava para voltar e dar início a um mundo novo e 
a uma humanidade nova. Alguns estavam convencidos 
disto que sentiam que não valia a pena continuar a traba-
lhar. Perdiam tempo em coscuvilhices e viviam à custa 
dos outros, lançando no descrédito e no ridículo todos os 
crentes. A situação tomava-se cada vez mais preocupante 
e escandalosa. E Paulo foi obrigado a intervir. Na última 
parte da sua segunda Carta, avisa decididamente os Tes-
salonicenses. Recorda-lhes, em primeiro lugar, o exemplo 
da sua vida: “eu nunca fui um preguiçoso; nunca fui um 
peso para ninguém; anunciei o Evangelho gratuitamente 
e não aceitei esmolas. «Vós sabeis… que trabalhámos dia 
e noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados 
a nenhum de vós».

Depois de ter apresentado o exemplo da própria vida, 
Paulo cita aos Tessalonicenses um provérbio popular: 
«Quem não trabalhar, também não deve comer» e, mais 
uma vez, lembra aos cristãos “que trabalhem tranquila-
mente para ganharem o pão que comem”.

É, pois, na medida em que os cristãos assumem e se 
empenham nas realidades deste mundo, na medida em 
que realizam com qualidade o seu trabalho e cumprem na 
perfeição os seus deveres neste mundo, é que podemos 
edificar o “mundo novo” que Jesus veio inaugurar. Por 
isso, quem não trabalha, quem não põe à disposição dos 
irmãos todas as suas capacidades, não colabora na cons-
trução do reino de Deus.

É claro que este empenho pelas causas dos homens e 
mulheres do nosso mundo e do nosso tempo é, por vezes, 
uma tarefa ingrata. O próprio Jesus lembra-nos no Evange-
lho: «deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entre-
gando-vos às prisões. Causarão a morte a alguns e todos 
vos odiarão por causa do meu nome…» É, sem dúvida, 
uma caminhada de dificuldades, de lutas, onde o bem e o 
mal se confrontarão sem cessar; mas é um percurso onde o 
mundo novo irá surgindo e onde a semente do “Reino” irá 
germinando. A nossa vida não pode ser um ficar de braços 
cruzados a olhar para o céu, mas um compromisso sério 
e empenhado, de forma a que floresça o mundo novo da 
justiça, do amor e da paz.

18
 a

 2
4 

de
 n

ov
em

br
o

X
X

X
II

I S
em

an
a 

do
 T

em
po

 C
om

um

C
on

ta
ct

os

218

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 ...................................................   Encerrado
Quinta ...................................................  19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Visitas Pastorais e Crisma
Finalmente!... temos a agenda das das Visitas Pas-

torais ao nosso Arciprestado de Esposende!...
Uma vez que as datas estão definidas precisamos 

começar a organizar as mesmas. Embora a Visita Pas-
toral não tenha como objetivo principal a celebração 
do Crisma, quem quiser celebrar o Sacramento da 
Confirmação (Crisma) deve procurar nas sacristias das 
igrejas paroquiais as fichas de inscrição para o Crisma. 
TODOS DEVEM FAZER A INSCRIÇÃO até ao fim 
deste mês de novembro, para facilitar a organização 
da preparação do mesmo.

Quem tem mais de dezoito anos, para além da ficha 
de inscrição deve estar atento pois terá de fazer a pre-
paração para celebrar este Sacramento.

As Visitas Pastorais estão previstas para as seguintes 
datas:
14 e 15/03/2020  ......................Rio Tinto e Fonte Boa 
21 e 22/03/2020  ............................  Forjães e Belinho
28 e 29/03/2020 .......................................Antas e Mar
26/04/2020  .........................................................  Fão
03/05/2020  ................................................. Marinhas
09 e 10/05/2020  ............................Curvos e Palmeira
23 e 24/05/2020  ........................... Gemeses e Gandra
30 e 31/05/2020  .........  Vila Chã, Apúlia e Esposende

Confraria da Senhora do Rosário (Fonte Boa)
A Confraria da Senhora do Rosário apresentou as 

suas contas ao Conselho Económico, as quais foram 
aprovadas. 
Total de receitas  ..........................................  2.109,73 €
Total de despesas  .........................................  1.569,45 €  
Saldo entregue ao Conselho Económico  ........  540,28 €

Contas da Confraria das Almas (Fonte Boa)
 A Confraria das Almas apresentou as suas contas ao 

Conselho Económico do Ano Pastoral 2018/2019, as 
quais foram aprovadas. 
Total de receitas  ..........................................  1.921,29 €
Total de despesas  .........................................  1.490,00 €  
Saldo entregue ao Conselho Económico  ........  531,29 €

Da Junta de Freguesia (Fonte Boa e Rio Tinto)
Encontra-se à cobrança a Taxa Anual do Cemitério 

referente ao ano 2019, que deve ser liquidada duran-
te o mês de novembro, na Secretaria da Junta de 
Freguesia. Mais se informa, que os proprietários que  
não liquidaram a taxa referente ao ano 2017 e 2018 
o poderão fazer durante este mês.

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.

Quem foi S. Bartolomeu dos Mártires (3)
Bartolomeu Fernandes, filho de Domingos Fernan-

des e Maria Correia, nasceu no dia 3 de maio de 1514, 
em Verdela, Mártires, na região de Lisboa. Veio de uma 
família humilde e até ao fim da sua vida manteve-se fiel 
às suas origens. A sua infância foi marcada pelo seu 
fervor religioso. Ingressou na Ordem Dominicana em 11 
de Novembro de 1528, aos 14 anos de idade e estudou 
no studium do Convento de São Domingos de Lisboa, 
dando início a um curso de Artes. Só começou o seu 
primeiro curso de Teologia em 1542, aos 28 anos, no 
Convento de Batalha. Ambos os estudos contribuíram 
para seu convívio com elementos da ordem Dominicana. 

Nesta altura, o jovem começou a fazer seu nome 
dentro da Ordem, alcançando grande prestígio entre 
seus colegas e chamando a atenção dos seus superiores, 
que chegaram a pedir a intervenção do rei D. João III 
para que ele pudesse concorrer ao grau de Mestre na 
Universidade de Coimbra. Após terminar o seu magis-
tério, em 1551, Bartolomeu dos Mártires suspendeu as 
suas lições e seguiu para o Capítulo Geral, celebrado em 
Salamanca, para receber o grau de Mestre em Teologia.

Em 1552, o foi chamado a Évora para exercer a 
função de Mestre de D. António, futuro Prior do Crato 
e pretendente à coroa portuguesa, num colégio fundado 
por D. Henrique e com a direção de padres jesuítas. Não 
se sabe muito sobre o seu trabalho nessa época, apenas 
que essa experiência serviu para o desenvolvimento 
das suas relações políticas, assim como da sua espiri-
tualidade. Passou a dar mais importância à pregação, 
à catequese e à participação ativa na comunidade, in-
fluenciado pelo contacto com os jesuítas. 
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In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_dos_Mártires



— Intenção Particular
— José Inácio Miranda Ferreira e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas
— António Ribeiro e esposa Maria das Dores
— Armindo de Neiva e esposa Olinda Lourenço
— Joaquim Cangostas Ferreira
— Juvenal Eiras Viana
— Luis Melo de Senna Mota Veiga, esposa Lucrécia 

Simões e filhos Francisco e Célia
— Sr. Prior Nogueira e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Alice Gomes Vasquinho
— Ana Gonçalves do Cabo e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— Joaquim Faria Mariz e sogros
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— 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
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Marieta Azevedo Carreira, marido e família
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cruz Veiga, marido, filho e nora
— Rosa do Espirito Santo, irmã e marido
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— S. Sebastião, S. Amaro e S. Bento (mc Angelina)
— Legionarios falecidos (mc Legião Maria)
— Arnaldo Fortes Lima e esposa
— Carolina Barros Gonçalves Real e marido
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— José Martins Afonso Junior e família
— Julia Martins Leite
— Lucas Gomes Alves, esposa e filho
— Maria Cardoso dos Santos e Inácio Agra Fernandes 

Eiras
— Maria Elisa Faria Leite
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Mnauel Fernandes Catarino Faria
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Rosa Gonçalves da Costa
— Zacarias Martins Cardoso e Maria Olindina Fradique 

Gonçalves Souto
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
Quinta-feira  21 de novembro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Maciel Faria, pais e irmãos (mc irmão Manuel)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Rosa Alves Azevedo (mc irmã Teresa)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Almas

Segunda        18 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção Particular
— Lucília Ferreira Agante e marido
— Maria Angelina Pereira Lage e filho, João Pedro
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Não há Missa
Terça-feira  19 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção particular
— Anselmo Novo e família
— Juvenal Eiras Viana
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Abílio Eiras Barreiro
— António Rodrigues Azevedo, irmã Palmira, Aurélio 

e sobrinho
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogros, nora 

e cunhados
— Daniel Francisco Barros, esposa, filhos e cunhado
— Francisco Gomes da Silva
— Joaquim Barros da Cruz, pais, avós, tios e primos
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Teresa Moreira Gomes, irmão António e família
— Teresa Pimenta Guimarães, irmãos e pais
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— António Bernardino de Sá, esposa, pais, sogros e 

família
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Pires Fernandes, pais e avós
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa e Carlos Cruz
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Manuel Sampaio Monteiro, mãe, filha e neto
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Augusta Marques da Silva, pais
— Maria Glória Dias Branco e pai
— Maria Pires Lisboa e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
19h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Bernardina Rodrigues Leite e pais
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira, Pais, irmã e sobrinho
— José Martins Almeida Barreto
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Manuel Alberto Seara Ferreira e família
— Manuel Castro Miranda
— Maria Gomes Vilas Boas, marido, filho e neto
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
Quarta-feira 20 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Almas

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel Pires da Silva
— Mário Alves Ribeiro
— Maria Emília Ramos Dias
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Faria Carvalho (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Arminda Maurício Fernandes Pereira (30.º dia)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Silva
— Alexandrina Alves de Faria e irmãos 
— Deolinda Gonçalves Chaves, filhas, noras e familia
— Manuel José Alves 
— Maria Celeste Gonçalves Silva e marido (mc neta Luisa)
— Raúl Manuel Carvalho de Faria (mc confraria do Rosário)  
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Francisco José Monteiro Rosa Vieira (1.º aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Maximiano dos Santos Maciel (7.º Dia)
— Juvenal Eiras Viana (30.º Dia)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— José Rei Pedra Meira
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Mario Ferreira Morgado (mc pessoa amiga)
— Mário Ferreira Morgado e nora Firmina
— Rui Pedro da Silva Oliveira e família, e Teresa Alves 

Felgueiras
Domingo           24 de novembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Albino Paço dos Santos
— Arminda Martins Alves e pais (mc filha)
— Baltazar Branco de Matos
— José Alves Nogueira e irmão Joaquim
— Maria Alice de Sousa Martins
— Raúl Manuel Carvalho de Faria
— Rosa Alves Azevedo (mc irmã Teresa)
— Rosa Fernandes (mc António Sousa)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— António Fernandes Pereira e família
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria Júlia Vasco Pereira, filha Maria da Graça e 

restante família(3) (mc filho Rui)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos 
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
15h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Domingos Fernandes Macedo

— Intenção particular
— Guilhermina Soares de Pinho
— Laurentina Lopes Rey
— Laurinda Nunes da Silva
— Maria da Silva Duarte
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
 Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Gonçalves Neiva Júnior e esposa
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e fa-

mília
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filho e família
— António Ferreira da Torre e pais
— Arlindo Fernandes
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Beatriz Gonçalves da Silva, marido e nora
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe e filha
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 22 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção particular
— Álvaro de Lima Santos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas
— Nossa Senhora de Fátima, Bom Jesus e S. Bento
— Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus e Maria
— Ana Faria de Carvalho e José Augusto Teixeira
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Mathias
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquim Cangostas Ferreira e Roger Okley West
— Manuel Gomes da Venda
— Manuel Joaquim da Costa e família
— Maria Rosário Afonso Carreira e José da Fonte 

Gaifém
— Otilia Lavandeira do Monte
— Reinor Sá Pereira e filha Elvira
— Zaida Cardoso da Fonseca 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família e intenções 

de José Maria de Brás Lima 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito e família
— Manuel Morim Faria, sogros e Maria Elisa 
— Maria Alice Lopes do Monte, marido e filho
Sábado 23 de novembro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e Miguel

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


