
13.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Re 4,8-11.14-16a;
Salmo – Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19 
2.ª Leit – Rom 6,3-4. 8-11
Evangelho – Mt 10,37-42.

Nas leituras deste 13.º Domingo do Tempo Co-
mum, cruzam-se vários temas. No geral, os três textos 
que nos são propostos apresentam uma reflexão sobre 
alguns aspectos do discipulado. Fundamentalmente, 
diz-se quem é o discípulo (é todo aquele que, pelo 
baptismo, se identifica com Jesus, faz de Jesus a 
sua referência e O segue) e define-se a missão do 
discípulo (tornar presente na história e no tempo o 
projecto de salvação que Deus tem para os homens).

Jesus convida-nos a tomar a cruz, a acolher os ir-
mãos, a reconhecer a Sua presença nos seus enviados. 
Todos podemos colaborar na realização do projeto 
salvífico de Deus.

Para responder ao chamamento divino e às exi-
gências da missão é preciso ser pobre de espírito, ou 
seja, é preciso ser humilde e ter uma confiança sem 
limites no amor misericordioso de Deus, nosso Pai. 
A vida cristã é uma questão de amor e de preferência. 
Nós sabemos que Deus tem em tudo o primeiro lugar. 
O primeiro mandamento ensina-nos a amar a Deus 
com todo o coração, com toda a inteligência, com 
toda a vontade, com todas as forças. Optar por Jesus 
implica tomar a cruz, o que pode exigir a renúncia 
a nós mesmos e aos laços de sangue. “Quem ama o 
pai, a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim, não 
é digno de mim.” Ele deu tudo e deu-se a si mesmo. 
Quem não é capaz de deixar tudo, renunciando até à 
própria vida, não é digno de ser amigo de Jesus. Ele 
deu-nos o exemplo para que possamos seguir os seus 
passos. Pelo Baptismo somos incorporados no corpo 
místico de Cristo, tornamo-nos participantes da sua 
morte e a sua ressurreição. “É preciso perder para 
se ganhar.” Mas “quem perder a sua vida por minha 
causa, há-de encontrá-la”. Gastando a vida por Jesus, 
servindo Jesus presente nos irmãos, encontraremos 
“a vida com abundância.” 

A hospitalidade é uma manifestação jubilosa 
do nosso amor para com o próximo; mesmo sendo 
pobres, podemos ser acolhedores, podemos receber 
com simpatia os que nos visitam. S. Paulo pedia aos 
cristãos do seu tempo: “seja conhecida de todos os 
homens a vossa bondade. O Senhor está próximo.” 
(Filipenses 4,5) Jesus fala da conduta que devemos 
ter para com os Seus enviados. Jesus identifica-se 
com eles: “Quem vos recebe, recebe-me a mim.” No 
dia do juízo seremos admitidos no Reino pelo que 
tivermos feito a favor dos mais pequeninos. Acolher 
um profeta, um justo, um dos mais pequeninos, terá 
uma recompensa.
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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 ...................................... .......... 17h30 – 18h00
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

Contas da Paróquia de Apúlia
A Fábrica da Igreja Paroquial de Apúlia (S. Miguel) 

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

Receita
71 Culto  ......................................................50.894,85 €
72 Festas .................................................... 15.983,10 €
73 Serviços Ministeriais  ............................ 11.283,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ....... 8.400,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.995,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 3.403,50 €
77 Outras Receitas  ...................................... 5.181,45 €
     Total de Receita  .................................. 97.100,90 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 23.185,92 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 21.663,05 €
63 Outras depesas e encargos.......................1.281,34  €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 24.150,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.995,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ..... 7.842,69 €
67 Formação e Actividades Culturais  ....... 10.151,97 €
     Total de Despesa  ................................. 90.229,97 €
     Saldo de 2019  ........................................ 6.870,93 €
     Saldo de 2018  ...................................... 31.303,63 € 
     Saldo para 2020  .................................. 38.174,56 €

Matrículas na escola... e na Catequese
Irão decorrer a partir do dia 26 de junho, após 

a afixação das pautas dos resultados finais, as re-
novações de matrícula para o 1.º, 2.º e 3.º ciclos e 
secundário e serão todas online. 

Os Encarregados de Educação cristãos devem 
inscrever os seus filhos na aula de EMRC (Edu-
cação Moral e Religiosa Católica). A disciplina de 
EMRC é um direito dos alunos e, sobretudo, dos 
pais que são os responsáveis pela educação dos fi-
lhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas o direito 
fundamental pertence aos pais. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 
na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul come-
çam a partir do dia 1 de julho e decorrem durante 
todo o mês. As Fichas de Inscrição para a Primeira 
Matrícula da Catequese devem ser preenchidas 
na ficha online que será disponibilizada a partir 
dessa data no blog https://paroquiadesposende.
wordpress.com/catequese/

Relativamente às Renovações da Matrícula, para 
os outros anos daremos informações no próximo 
boletim paroquial. 

Inscrições no CPS de Vila Chã
Estão abertas as inscrições para o próximo ano 

letivo no Jardim-de-Infância do Centro Paroquial e 
Social da Vila Chã, que é uma resposta educativa 
considerada como sendo a primeira etapa da 
educação básica que tem como princípio o desen-
volvimento equilibrado da criança dos 3 aos 5 
anos de idade.

Estamos ao dispor para acolher as crianças da 
nossa terra e das terras vizinhas.

Podemos reaprender tantas coisas...
«A nossa vida não depende apenas de nós e das 

nossas escolhas: todos estamos nas mãos uns dos 
outros, todos experimentamos como é vital esta 
interdependência, esta trama feita de reconheci-
mento e de dom, de respeito e solidariedade, de 
autonomia e relação. Todos esperam uns dos outros 
e estimulam-se positivamente a que façam a sua 
parte. Todos contam. Os cuidados individuais, que 
somos chamados a exercitar, não são a expressão de 
uma fobia ou do interesse próprio apenas, como se 
destinados a nos enclausurar na torre de marfim do 
nosso ego. São, sim, a forma de colaborar para uma 
construção maior, de colocar os outros no centro, de 
sacrificar-se por eles, de privilegiar o bem comum. 

Esta é a hora em que podemos, de facto, rea-
prender tantas coisas. Podemos reaprender a estar 
nas nossas casas, mas também a sentir que depende 
de nós o nosso prédio, a nossa rua, o nosso bairro, a 
nossa cidade, o nosso país, dando substância efetiva 
a palavras, tantas vezes destituídas dela, como são 
as palavras proximidade, vizinhança, humanidade, 
povo e cidadania. Podemos reaprender a utilizar as 
redes sociais não só como forma de divertimento e de 
evasão, mas como canais de presença, de solicitude 
e de escuta. Sem nos tocarmos, podemos reaprender 
o valor da saudação, o estímulo de um cumprimento, 
a incrível força que recebemos de um sorriso ou de 
um olhar.»

D. José Tolentino Mendonça
in O poder da esperança. Mãos que sustentam a alma do mundo

2019/2020



20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Alberto Reis Lima e família 
— António Sá Solino 
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Francisco Pires Gajo e esposa
— Manuel Rodrigues Filipe do Monte
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Maria Otilia Faria Carvalho
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Zacarias Cardoso Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Maria Azevedo Martins
— Maria Carolina Azevedo da Venda
Quinta-feira  02 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Manuel Barros Marques e avós
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Gonçalves Penteado
— Emília Gonçalves Ferreira
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Maria da Silva Couto, pais e irmã
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Costa Neiva, neta e família
— Manuel Pires da Silva e pais
— Olívia Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— António Francisco Barros e família
— Avelino Vieira de Sousa, esposa, nora Virgínia e 

família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e família
— Maria Albina Ramos L. A. Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Maria Jacinta dos Santos Alves
Sexta-feira 03 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
— Adelaide Campos Gonçalves
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Emília Gaifém Morgado
— Manuel da Venda Dias
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— P.e Júlio, P.e Francisco e família
— Teresa Alves da Lage 

Segunda-feira 29 de junho
Solenidade de S. Pedro e S. Paulo

19h00 – igreja matriz de Fão
— S. Pedro e S. Paulo
— Ação de graças a S. Luís Gonzaga
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— António Anjos Mendanha
— Domingos Araújo Ferreira
— José Gaifém Morgado, pais e Cristina Gonçalves 

Carvalho
— Manuel da Venda Dias
— Otília Lavandeira do Monte
— Raquel Fonseca Lopes Gonçalves
20h00 – capela de S. João (Esposende)
— S. Pedro e S. Paulo
— Intenção Particular
— Joaquim da Silva Lachado e Maria do Céu Braga 

Fernandes
— Maria Alice Barros Lima e marido
Terça-feira  30 de junho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Adelaide Campos Gonçalves
— José Maria de Brás Lima e Teresa Martins Alves 

Felgueiras e famíla
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento Queirós e família
— Gracinda António Barbosa, filha e genro
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria da SIlva Cruz e filho
— Maria Emília Ramos Dias
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte 

e Silva
— Laurinda Gomes da Cruz, marido, filha, nora Adélia 

e família
— Maria da Silva Duarte e família
— Olívia Sá Eiras, marido e filha
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Fernando Correia Araújo
— Jaime Gomes Ferreira Martins, pais e irmãos
— João dos Santos Pereira, Pais, irmã e sobrinho
— Joel Martins Carvalho e esposa
— José Martins Almeida Barreto, esposa e família
— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
— Olívia Mineiro Correia
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei 

Quarta-feira 01 de julho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— P.e José Maria Peres da Rocha (Comunidade Reden-

torista de Guimarães)
— Rui Manuel Eiras Cerqueira
19h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa

— Maria da Conceição dos Santos Morais, marido e 
familia (mc Celina)

— Maria dos Santos Carvalho
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristia-

no Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes 
— Paulo da Silva Gonçalves 
— Raul Manuel Carvalho de Faria 
— Teresa da Costa Freire e filho José (mc Maria do 

Carmo Lopes)
— Teresa dos Santos Figueiredo 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Confraria  do Santissímo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Amélia da Silva da Quinta (mc Madalena)
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Miranda Figueiredo
— Deolinda Losa Couto (5)
— João Pedro Faria Cachada
— José da Costa Pereira
— José Martins  Neves
— Manuel Ferreira Martins e esposa (mc filho Albino)
— Maria Ferreira Morgado, marido, filha Gracinda e 

neta Isabel Maria
— Maria Helena Morgado Caseiro (mc Madalena)
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Rosa Gomes Carreirinha , marido e Familia
11h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria das Almas
12h15 – igreja matriz de Esposende

No final. Adoração do Santíssimo até às 19h00
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

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? 
Onde estão as famílias que tanto queriam 
comungar?

20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— João Diogo Valente da Costa e família
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e esposa
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lou-

rinda e José
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãos e cunhados
— Alfredo da Silva Miranda, cunhada Arminda e marido
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã, 

Emílio Casais e S. José 
— Maria da Conceição Fernandes Ribeiro
Sábado 04 de julho 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Henrique Rodrigues Alves (30.º Dia)

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Laurinda da Silva Sampaio
— Manuel Lemos Neiva
— Maria Pires Baltazar
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Dias Ferreira (30.º dia)
— Maria do Sameiro Gonçalves dos Santos (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— P.e José Maria Peres da Rocha (Comunidade Redentorista 

de Guimarães) (7.º Dia)
— Zulmira Gomes Cardoso (30.º dia)
— Agostinho Eiras Vale (1.º Aniv.º)

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           05 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Irmãos da Confraria  do Santissímo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Adelino da Lage Maciel (mc filha Paula)
— António Pimenta, pais e sogros
— Armindo Maciel Miranda, esposa e filhos (mc filha Júlia)
— Carlos Fernandes Ribeiro esposa e filhos 
— Domigos da Silva 
— Domingos Santos da Silva 
— Florinda de Sá Carreira (mc CES de Paredes de Coura)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Alice de Sousa Martins (mc pessoa Amiga)

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


