
34.º Domingo do Tempo Comum
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
1.ª  Leit. – 2 Sam 5, 1-3; 
Salmo – Sal 121 (122), 1-2. 3-4a. 4b-5;
2.ª  Leit.  – Col 1, 12-20;
Evangelho – Lc 23, 35-43.

A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúr-
gico, convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. 
Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser en-
tendida à maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que 
se exerce no amor, no serviço, no perdão, no dom da vida.

A primeira leitura apresenta-nos o momento em que 
David se tornou rei de todo o Israel. Com ele, iniciou-se um 
tempo de felicidade, de abundância, de paz, que ficou na 
memória de todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, 
o Povo sonhava com o regresso a essa era de felicidade e 
com a restauração do reino de David; e os profetas pro-
meteram a chegada de um descendente de David que iria 
realizar esse sonho.

A segunda leitura apresenta um hino que celebra a 
realeza e a soberania de Cristo sobre toda a criação; além 
disso, põe em relevo o seu papel fundamental como fonte 
de vida para o homem.

O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promes-
sa: Jesus é o Messias/Rei enviado por Deus, que veio tornar 
realidade o velho sonho do Povo de Deus e apresentar 
aos homens o “Reino”; o “Reino” que Jesus propôs é um 
Reino construído sobre o amor, o perdão, o dom da vida.

Cristo é Rei porque se fez solidário connosco ao 
fazer-se um de nós, é Rei porque tomou a nossa vida 
sobre os seus ombros, é Rei porque passou entre nós 
servindo, até o maior serviço: entregar-se totalmente 
na cruz. É rei porque, agora, no céu, Deus e homem 
verdadeiro, é Cabeça e Princípio de uma nova criação, 
de uma nova humanidade, de uma nova história, que se 
consumará na plenitude final. 

A festa de Cristo Rei recorda-nos uma outra: a do 
Domingo de Ramos, quando, com palmas nas mãos, 
cantamos o reinado de Cristo, que entrava em Jerusalém 
num burrinho – animal de carga de serviço – para ser 
coroado de espinhos, morrer e ressuscitar.

Tudo isto coloca-nos em crise, pois este Rei-Messias 
olha para nós, seus discípulos, e convida-nos a segui-l’O 
por esse caminho: não o da glória, mas da humildade; 
não o do sucesso a qualquer custo, mas da fidelidade a 
todo preço; não o das honras, mas do serviço. Quantas 
vezes os cristãos pensaram o reinado de Cristo de modo 
demasiado humano!... quantas vezes a Igreja pensou 
que o Reino do Senhor estava mais presente quando 
ela era honrada, reverenciada, presente nos corredores 
dos palácios ou nos palanques dos grandes do mundo!... 
quantas vezes vemos o reinado do Senhor quando tudo 
sai bem para nós... Ilusão: o nosso verdadeiro reinado, 
a nossa inalienável dignidade é unir-se a Cristo no seu 
caminho de humilde serviço ao Evangelho, seguindo 
os seus passos.
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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

Visitas Pastorais e Crisma
Conforme já noticiamos, já temos a agenda das das 

Visitas Pastorais 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

Novena da Imaculada Conceição (Fonte Boa)
A partir do dia 29 de novembro teremos, todos os dias, 

a Novena da Imaculada Conceição, às 19h00.
Na quarta e sexta-feira a missa será celebrada no final 

da Novena. No fim de semana a novena é celebrada meia 
hora antes da missa. 

Contas da Confraria do Santíssimo (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  ..........................................  6.306,40 €
Total de despesas  .........................................  2.706,05 €  
Saldo entregue ao Conselho Económico  .....  3.600,35 €

Recenseamento Agrícola
O Recenseamento Agrícola (RA 2019) é dirigido a 

todas as explorações agrícolas existentes no território 
nacional.

A recolha de dados é realizada presencialmente por 
entrevistadores do INE, devidamente credenciados, 
que efetuam a entrevista, estando habilitados a prestar 
todos os esclarecimentos necessários à resposta.

Aos produtores agrícolas contactados é pedido que 
colaborem ativamente, facultando toda a informação 
solicitada pelo entrevistador para o preenchimento dos 
questionários.

Os entrevistadores estão equipados com colete e 
credencial de identificação.

A resposta aos inquéritos do INE é obrigatória e 
confidencial (Lei 22/2008, de 13 de Maio). Os dados 
recolhidos destinam-se apenas a fins estatísticos, não 
podendo ser divulgados de forma individual.

Quem foi S. Bartolomeu dos Mártires (4)
Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais

Bartolomeu dos Mártires teria começado os seus 
primeiros trabalhos sobre a Suma Teológica de São 
Tomás de Aquino em 1542, durante os seus estudos 
sobre Teologia. Nesses escritos, ele fazia análises crí-
ticas e debatia questões polémicas. Depois, em 1548, 
iniciou as suas lições sobre as questões da Secunda 
Secundae, onde demonstra profunda erudição e cita 
diversos teólogos durante as suas análises. Entre 1550 
e 1551, também escreveu sobre a Prima Secundae, até 
deixar o convento, em 1552. 

Ofereceu também a sua opinião sobre um tema 
polémico e bastante debatido na época: o preceito da 
correção fraterna. Frei Bartolomeu defendia a prote-
ção da boa fama dos pecadores junto à comunidade, 
acreditando que os pecados que eram cometidos em 
segredo deveriam ser corrigidos também em segredo e 
não publicamente, algo que ia contra algumas premissas 
da Inquisição. 

Seguindo as ideias de São Tomás de Aquino, Barto-
lomeu dos Mártires acreditava que existiam dois tipos 
de infidelidade. O primeiro tipo de infiel era aquele 
que não conhecia e nunca tinha ouvido a palavra cristã. 
Este, ao morrer, era perdoado dos seus pecados. Já o 
segundo tipo era aquele que conhecia, mas que negava 
a palavra de Cristo ou que se opunha a ela, não sendo 
perdoado caso morresse nesta condição. 

Entre o fim de 1557 e início de 1558, Frei Barto-
lomeu tornou-se Prior do Convento de Benfica, mas 
permanece no cargo por pouco tempo. 

2019/2020

In: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_dos_Mártires



Quarta-feira 27 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Almas
— Intenção Particular
— Eduardo Pereira Viana e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas
— Joaquim Cangostas Ferreira e Roger Okley West
— Manuel Brandão Faria e José Santos do Vale
— Manuel Joaquim da Costa e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino e pai
— Amândio Soares Pereira
— António Dias Fernandes Herdeiro
— Deolinda dos Santos Barbosa e marido
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes, Palmira da Cruz Pontes e 

cunhadas
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Laurinda 

e José
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Gonçalves Neves e Manuel Gonçalves Her-

deiro 
— Maria Mariz da Cruz
— Mário Escrivães Rodrigues e esposa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Almas (mc Luísa Faria)
— Aurélio Martins Cepa
— Delfino Machado Ribeiro e Circulina Torres
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Julia Martins Leite
— Manuel Fernandes Catarino Faria
— Manuel Gomes Machado 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Oscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Torres Gonçalves Marcos e marido
— Padre Manuel Alberto
— Rodrigo Deveza, esposa, pais e sogros
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Zacarias Martins Cardoso e Maria Olinda Fradique 

Gonçalves Souto
Quinta-feira  28 de novembro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Cândida Augusta da Silva, marido, filhos e nora 

Virgínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Izaura de Barros, irmãos, Virgínia, Ezequiel e Armé-

nio José e Esposa
— Maria Alves Barros e marido
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmãs e sogro
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Luis da Silva, esposa e filho (mc filha)
— Deolinda Alves do Paço, marido e genro
— Manuel Augusto Alves da Costa, esposa e família (mc 

filha Alice)
— Manuel José Alves
— Rosa Alves Azevedo (mc irmã Teresa)

Segunda        25 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção Particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Alcira Pereira da Silva e marido
— Irene Cubelo Faria, marido, filhos, pais e irmãos e 

Mafalda Sofia da Venda Zão
— Joaquim Pires do Monte, Rita Martins Soares e filhos
— José Isac, filho Manuel Carlos e Lucinda Gonçalves 

da Silva e Maria Antonieta Fonseca da Silva
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Otília Lavandeira do Monte
— P.e António Alves Nogueira
— Rosália Araújo Ferreira
— Albino Gregório Cardoso Torres (Conf. do Bom Jesus)
— Joaquim Morais da Silva (Conf. do Bom Jesus)
— Raúl Maria Moledo Viana (Conf. do Bom Jesus)
— Zaida Cardoso da Fonseca (Conf. do Bom Jesus)
Terça-feira  26 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção particular
— Maria da Costa Dias e Silva e família
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Ferreira da Silva e esposa, Eduardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— André José Fernandes, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogros, nora 

e cunhados
— Delfim da Cruz Martins, pais, irmãos e sogros
— Delfina Serra da Cruz e tia Laurinda
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Francisco Gomes da Silva
— Joaquim Gonçalves Pimenta, esposa, filho e genro
— Manuel António da Silva Ferreira e irmã Madalena
— Rosa Moreira da Silva Barreira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Olívia Barbosa,marido, pais e sogros
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e Marido
— Ana Fernandes do Padre, Marido, Pais e Sogros
— Francisco Correia, Esposa e Genros
— João Vilas Boas Rei e Filho
— José Martins do Moinho e Esposa
— Laura Barros Gomes Tomé
— Legionários Falecidos
— Manuel Castro Miranda
— Maria Gomes da Silva e Família
— Maria Júlia Pereira
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho e Irmão Manuel

— Silverio Augusto da  Cruz Fernandes
— Ondina Tomé de Almeida e família
Sábado 30 de novembro 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Almas
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Emília Ramos Dias (30.º Dia)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel Pires da Silva
— Mário Alves Ribeiro
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Faria Carvalho (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
—  Ação de graças pelos vivos e falecidos do ano 1959
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (mc filho Manuel)
— António Pereira de Azevedo e família
— Carolina Martins Alves de Faria, irmãos e marido
— Carolina Orfão de Sousa (mc António Sousa)
— Deolinda Alves do Paço, marido e familia (mc filha 

M. do Carmo)
— Maria Alice de Sousa Martins (mc Conf. do Rosário)
— Maria Fernanda Sousa Cunha (mc pessoa amiga)
— Rosa Alves Azevedo (mc confraria de S,to António)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— João Candido da Costa Veloso (30.º Dia)
— Manuel Gomes Machado (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Zeferino Santos Ferreira da Costa (30.º Dia)
— Rosa Leite Fernandes (1.º aniv.)
— António Augusto Cruz de Amaral
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Almas
Domingo           01 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Ferreira Carvalho e sogros
— Porfirio dos Santos Bazulo e família
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Associação Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos 
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Rosa Ferreira Morgado
— Manuel Fernandes Pereira Cesar
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos 
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Bodas de Diamante de Abílio Menina e Ana Serra
— Almas
— Intenção particular
— Alfredo Barbosa Eiras
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— João Pedro Menina Eiras
— P.e João Porto Soares
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva, filho, pais e sogros
— Ana Albes Ferreira e marido
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Pires Afonso, esposa, filhos e família
— Balbina Ferreira Afonso e família
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e 

família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Amélia Albes Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 29 de novembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Intenção particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Almas
— Ana Faria de Carvalho e Adelaide Teixeira
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquim Cangostas Ferreira e Roger Okley West 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e pais 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino e pai
— Adelina Pereira Capela
— Aurélia Linhares de Campos
— Carlos Manuel Oliveira Torres, pai e avós
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Félix Santil e Maria Brialinda Félix Santil
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Fernado Sá Lima, José Domingos Torres e 

Maria dos Prazeres
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves 

Neves  
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa Laurinda 

e José
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia) 
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Padre Hipólito e família

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


