
11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ex 19, 2-6a; 
Salmo – Sal 99 (100), 2. 3. 5;
2.ª Leit. –  Rom 5, 6-11;
Evangelho – Mt 9, 36 – 10, 8.

Neste domingo, a Palavra que vamos reflectir 
recorda-nos a presença constante de Deus no mundo 
e a vontade que Ele tem de oferecer aos homens, a 
cada passo, a sua vida e a sua salvação. No entanto, 
a intervenção de Deus na história humana concreti-
za-se através daqueles que Ele chama e envia, para 
serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da 
sua bondade.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus da “alian-
ça”, que elege um Povo para com ele estabelecer laços 
de comunhão e de familiaridade; a esse Povo, Jahwéh 
confia uma missão sacerdotal: Israel deve ser o Povo 
reservado para o serviço de Jahwéh, isto é, para ser 
um sinal de Deus no meio das outras nações.

A segunda leitura sugere que a comunidade dos 
discípulos é fundamentalmente uma comunidade de 
pessoas a quem Deus ama. A sua missão no mundo é 
dar testemunho do amor de Deus pelos homens – um 
amor eterno, inquebrável, gratuito e absolutamente 
único.

O Evangelho traz-nos o “discurso da missão”. 
Nele, Mateus apresenta uma catequese sobre a esco-
lha, o chamamento e o envio de “doze” discípulos 
(que representam a totalidade do Povo de Deus) a 
anunciar o “Reino”. Esses “doze” serão os continua-
dores da missão de Jesus e deverão levar a proposta 
de salvação e de libertação que Deus fez aos homens 
em Jesus, a toda a terra.

Hoje, há muita gente perdida na vida, como ove-
lhas sem pastor, com problemas, com a tristeza e sem 
normas de conduta. Jesus “encheu-se de compaixão” 
por esta gente e também nós somos convidados a 
imitar o Mestre, levando a todos a consolação e a 
luz de Deus. 

Acima de tudo, está o amor de Deus. É o que nos 
diz a 1.ª Leitura. Deus faz questão de recordar esta 
realidade amorosa ao Seu povo, através de Moisés: 
“Vistes o que eu fiz ao Egipto, como vos transportei 
sobre asas de águia e vos trouxe até Mim”. É nesta 
base que se fundamentará a aliança do povo com o 
Senhor. Esta ideia encontra-se, também, no salmo 
responsorial. São Paulo insiste nessa primazia da 
graça de Deus, manifestada em Jesus. 

Jesus convida todos os homens a percorrer o ca-
minho da salvação. Porém, dá conta de que “ a messe 
é grande e os trabalhadores são poucos”. Precisa 
de colaboradores, de discípulos que O sigam e que 
colaborem com Ele no plano de evangelização.
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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  .................................................  17h30 – 18h00
Quinta ...................................... ..... .......... Encerrado
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

Contas da Paróquia de Fonte Boa
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte Boa (Divino 

Salvador) aprovou as suas Contas referentes ao ano de 
2019, que são as seguintes:

Receita
71 Culto  ......................................................21.456,07 €
72 Festas .....................................................14.473,00 €
73 Serviços Ministeriais  ............................ 10.375,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ............ 50,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.065,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.704,00 €
77 Outras Receitas  .......................................3.585,81 €
     Total de Receita  ...................................52.708,88 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 13.437,87 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 12.001,36 €
63 Outras depesas e encargos..........................000,00  €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 7.294,50 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.065,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ..... 1.551,89 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 3.210,72 €
     Total de Despesa  ................................. 38.561,34 €
     Saldo de 2019  ...................................... 14.147,54 €  
     Saldo de 2018  ...................................... 45.703,75 € 
     Saldo para 2020  ...................................59.851,29 €

Festas em tempo de Pandemia
Porque em tempo de pandemia as Festas estão sus-

pensas, não as poderemos celebrar como de costume. 
Uma vez que as capelas são pequenas, as novenas não 
podem ser aí celebradas.

A nível de comunidade, limitamos a festas à Missa 
da Festa, a ser transmitida pela EsposendeTV.

Anuais do Coração de Jesus (Fonte Boa)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus de 

Fonte Boa irá realizar a cobrança de anuais duran-
te este mês junho, antes e depois das missas de fim 
de semana, respeitando as mediadas de segurança 
impostas pela DGS.

Direitos Paroquiais em pagamento
Continuam em pagamento os Direitos Paroquiais que, 

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

Seja 
Solidário

21 de junho (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Vila Chã    
22 de junho (15h00 – 19h30)

Centro Paroquial de Gemeses

Papa convida à participação na Missa
 No dia do Corpo de Deus o Papa Francisco convi-

dou os católicos a assinalar esta solenidade com “con-
fiança” no futuro e em Deus, regressando à celebração 
da Missa assim que for possível.

“Logo que vos seja possível, voltai à adoração e à 
comunhão do Corpo do Senhor na Missa de preceito. 
É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e 
que torna fecunda a nossa vida”, declarou, durante a 
audiência geral que decorreu na biblioteca do Palácio 
Apostólico, ao saudar os ouvintes de língua portuguesa.

O Papa sublinhou que a solenidade do Corpo de Deus 
não é assinalada, este ano, com “manifestações públi-
cas”, por causa das limitações impostas pela pandemia, 
mas todos podem viver uma “vida eucarística”.

“A hóstia consagrada encerra em si a pessoa de Cris-
to: somos chamados a procurá-lo diante do sacrário, na 
igreja, mas também no tabernáculo que são os últimos, 
quem sofre, as pessoas sozinhas e pobres. O próprio 
Jesus o disse”, acrescentou.

O Papa desejou que todas as pessoas possam encon-
trar na Eucaristia “as energias necessários para viver com 
fortaleza cristã os momentos difíceis”.

A reflexão semanal do Papa Francisco foi dedicada à 
“oração de Jacob”, uma passagem do livro do Génesis 
que fala da “luta” com Deus, na qual a tradição espiri-
tual da Igreja Católica vê “o símbolo da oração como 
combate da fé e vitória da perseverança”.

“Todos nós temos um encontro com Deus durante a 
noite. Ele vai surpreender-nos quando menos esperamos, 
quando nos encontramos realmente sozinhos. Naquela 
mesma noite, lutando contra o desconhecido, tomaremos 
consciência de que somos apenas pobres homens”.
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— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Zacarias Cardoso Martins
— Zacarias Martins Afonso e família 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Fernandes da Apresentação Mariz
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Manuel de Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes da Costa e esposa
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Alcinda Deveza Queiroga
— Maria Azevedo Martins
— Regina Eiras Briote

Quinta-feira  18 de junho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Manuel Dias Cerqueira e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— 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
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Manuel Figueiredo dos Santos e madrinha Virgínia 

Figueiredo
— Maria Jacinta dos Santos Alves
— Teresa Pimenta Guimarães, irmãos e pais

Sexta-feira 19 de junho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
— Manuel Fernandes Neto de Faria e Esposa
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Sagrado Coração de Jesus

Segunda-feira 15 de junho
16h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Luís Barros Zão
19h00 – igreja matriz de Fão
— António dos Anjos Mendanha
— Manuel Pereira de Abreu
— Manuel Pires Moreda e fihos
Terça-feira  16 de junho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Angelina Pereira Lage e filho João Pedro
— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Gonçalves Penteado e filha
— António Bento Queirós e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa, Pires e família
— Maria da Silva Cruz e filho
— Maria Emília Ramos Dias
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arménio José, esposa e Manuel Fernandes Carreirinha
— Augusto Pires Rosmaninho, esposa, filho e nora
— Delfina Alves Barros
— Elvira Gonçalves Pimenta, marido e genro
— Ludovina Lopes Miranda, marido e seus pais
— Manuel da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— Manuel da Silva Cachada, esposa, filho e neto
— Maria Gomes Cardoso, marido, filha, neta e família
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Artur Carvalho Vilas Boas 
— João dos Santos Pereira, Pais, Irmã e Sobrinho 
— Joel Martins Carvalho e Esposa 
— Manuel Alberto da Silva Martins 
— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
— Orlando Hipólito 
Quarta-feira 17 de junho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— José Ferreira Dias e família
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
19h00 – igreja matriz de Fão
— António dos Anjos Mendanha
— Domingos Araújo Ferreira
— Maria Augusta Morais e Emidio Morais
— Preciosa Pereira Lima
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Cepa
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Manuel Alves da Quinta e Gracinda Conceição 

Almeida
— Manuel Fernandes Catarino Faria

— Alice Alves Nogueira (mc ASCJ)
— Celeste Nogueira, pai e padrinhos
— Domingos Alves dos Santos (mc tia Teresa)
— Domingos Santos Silva 
— Emilia do Vale e marido (mc filha Arminda)
— Joaquim Carvalho Martins
— Júlia de Sá Maciel, marido e filhos (mc filho Manuel)
— Laurinda Silva Lage (mc filha Deolinda)
— Manuel Barroselas Maciel
— Maria Alice de Sousa Martins
— Maria Alice Lopes dos Santos e filho
— Paulino Caseiro dos Santos (mc ASCJ)
— Rosa Alves Azevedo (mc CES de Paredes de Coura)
— Virginia Alves dos Santos e familia (mc filha Teresa)

09h15 – igreja matriz 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 
— José Torres Ferreira (30.º Dia)
— Álvaro Catarino Santa Marinha e familia
— António Fernandes Ferreira, esposa e filhos
— Avelino Miranda Figueiredo
— Deolinda Losa Couto (3)
— Maria Firmina Morgado e sogro Mario Ferreira 

Morgado
— Maria Júlia  Vasco Pereira, filha Maria da Graça e 

restante familia (10) (mc filho Rui)
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Rosa Ferreira Martins, marido, filhos e Marcelino 

Lima Neves, pai  e irmã
11h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Ermelinda Ferreira Rodrigues de Areia e 

família
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

Lento recomeço da normalidade
«Para tudo há um momento e um tempo

para cada coisa que se deseja debaixo do céu» (Ecl 3,1).

É certo que o tempo atual ainda é de incer-
tezas. De um lado, assistimos a notícias que nos 
informam da improbabilidade de uma segunda 
vaga da doença, por outro garantem-nos que 
o vírus veio para ficar e que a segunda vaga 
é certa. 

Apesar da dúvida, importa retormarmos a 
“nova normalidade” com algum entusiasmo. 
Não sei se por medo ou se por comodismo. A 
verdade é que, afinal. as igrejas não encheram 
tanto quanto podiam. O novo futuro mostrará 
uma Igreja para quem é Igreja. Onde estão os 
adolescentes que tanto reclamavam o Crisma? 
Onde estão os Jovens que amanhã vão casar? 

— António dos Anjos Mendanha
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Manuel da Venda Dias
— Maria Gomes Lavandeira 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus em Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel de Sousa Caseiro, sogros, cunhados Maria 

e Manuel e sobrinho António
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernande Carreirinha e sogros
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)

20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Sagrado Coração de Jesus
— Adolfo Moreira da Silva, pais, sogros, irmãs e 

cunhados
— Américo Fernando Soares da Silva
— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
— Maria da Silva Vendeiro e Manuel Serra Almeida Dias
Sábado 20 de junho 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Sagrado Coração de Jesus
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda da Silva Sampaio
— Manuel Lemos Neiva
— Maria Pires Baltazar
18h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Justino Gomes Gil (30.º Dia) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— José Fernando Loureiro Correia (30.º Dia)

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           21 de junho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã

No final. Adoração do Santíssimo até às 12h30
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Adelino Maciel nogueira e pais 

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


