
14.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Zac 9, 9-10; 
Salmo – Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. – Rom 8, 9. 11-13;
Evangelho – Mt 11, 25-30.

A liturgia deste domingo ensina-nos onde encon-
trar Deus. Garante-nos que Deus não se revela na 
arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na 
simplicidade, na humildade, na pobreza, na pequenez.

A primeira leitura apresenta-nos um enviado de 
Deus que vem ao encontro dos homens na pobreza, 
na humildade, na simplicidade; e é dessa forma que 
elimina os instrumentos de guerra e de morte e ins-
taura a paz definitiva.

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes  
comprometidos com Jesus desde o dia do baptismo a 
viverem “segundo o Espírito” e não “segundo a car-
ne”.  A vida “segundo a carne” é a vida daqueles que 
se instalam no egoísmo, orgulho e auto-suficiência; 
a vida “segundo o Espírito” é a vida daqueles que 
aceitam acolher as propostas de Deus.

No Evangelho Jesus louva o Pai porque a proposta 
de salvação que Deus faz aos homens (e que foi rejei-
tada pelos “sábios e inteligentes”) encontrou acolhi-
mento no coração dos “pequeninos”. Os “grandes”, 
instalados no seu orgulho e auto-suficiência, não têm 
tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus; 
mas os “pequenos”, na sua pobreza e simplicidade, 
estão sempre disponíveis para acolher a novidade 
libertadora de Deus.

A soberba tenta-nos a julgarmo-nos o centro do 
mundo, atraindo todas as atenções, honras e louvores, 
usurpando o lugar de Deus no mundo. Muitos, leva-
dos pela ambição de brilhar, de sobressair e chamar 
a atenção, vendem a sua alma, passam por cima de 
todos os valores e passam uma vida amargurada, 
porque nunca se saciam dos louvores e honras.

Deus não Se revela na arrogância, no orgulho, na 
prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, 
na pobreza e na pequenez. Quem quiser ser grande 
aos olhos do Senhor, tem de se fazer pequeno, manso 
e humilde.

O Verbo Encarnado, Senhor do Céu e da terra, 
apresenta-Se diante de nós como Menino débil e 
indefeso, a precisar de todos os auxílios. É tudo ao 
contrário do espírito do mundo que fabrica falsas 
grandezas e valores e nos tenta a revestirmo-nos de 
uma grandeza artificial e ridícula.

A humildade é a verdade, escreveu Santa Teresa. É 
a verdade acerca de Deus e de nós e a sua aceitação. 
Quem não aceita o que é, não se pode considerar 
humilde. Quando reconhecemos o que somos – 
pequenos – e o aceitamos com alegria, estamos no 
caminho da humildade.
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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 Fão
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fão (S. Paio) apro-

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

Receita
71 Culto  ......................................................26.339,44 €
72 Festas .................................................... 18.425,39 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.490,30 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ....... 4.605,70 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.725,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.714,40 €
77 Outras Receitas  ...................................... 6.210,07 €
     Total de Receita  .................................. 68.510,30 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 27.268,34 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 22.471,05 €
63 Outras depesas e encargos.......................0.000,00  €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 6.800,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.725,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 17.830,24 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 4.816,12 €
     Total de Despesa  ................................. 80.910,75 €
     Saldo de 2019  ................................... – 12.400,45 €
     Saldo de 2018  ...................................... 20.668,14 € 
     Saldo para 2020  .................................... 8.267,69 €

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

afixação das pautas dos resultados finais, as renovações 
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. A disci-
plina de EMRC é um direito dos alunos e, sobretudo, 
dos pais que são os responsáveis pela educação dos 
filhos. 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 começam 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/

As Renovações da Matrícula, para os outros anos, 
ficam adiadas para o mês de setembro. 

Inscrições no CSP de Fonte Boa
Informam-se todos os pais e encarregados de 

educação que estão abertas as inscrições e as renova-
ções para o próximo ano letivo para ATL, Cantina e 
Transporte, durante o corrente mês de Julho.

Está afixado nas instalações do centro os docu-
mentos necessários para o efeito.

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 con-
siderada como sendo a primeira etapa da educação 
básica que tem como princípio o desenvolvimento 
equilibrado da criança dos 3 aos 5 anos de idade.

Dez lições de Papa a encorajar os jovens...
“Vive, ama, sonha, acredita. E, com a graça de 

Deus, jamais desesperes”. Esta foi uma das lições que 
o Papa Francisco compartilhou com os jovens numa 
catequese dirigida a eles em 20/09/2017.

Num discurso que surpreendeu pela linguagem 
direta e pela sua profunda mensagem otimista e mo-
tivadora, com o objetivo de animar os jovens a com-
prometerem-se com as suas vidas e com a sociedade, 
o Santo Padre detalhou 10 importantes lições.

1. Não te rendas
“Onde Deus te semeou, espera”, começou 

Francisco dirigindo-se de forma personalizada a 
cada jovem. “Não concedas espaço aos pensamentos 
negativos”, convidou o Papa. “Não te rendas à noite, 
recorda que o inimigo a derrotar não está fora de ti, 
mas dentro”, assegurou.

O Papa exortou a aprofundar na própria fé: “Este 
mundo é o primeiro milagre que Deus fez e Deus 
colocou nas nossas mãos as graças de novos prodí-
gios. Fé e esperança caminham juntas”.

2. Cristo espera cada homem até o final
Também insistiu na importância de buscar a 

verdade e confiar nela, “confia em Deus Criador, 
no Espírito Santo que move tudo para o bem, para 
o abraço de Cristo que espera cada homem até o fim 
da sua existência”.

Além disso, recordou que “o mundo caminha 
graças ao olhar de tantos homens que abriram as 
suas frestas, que construíram pontes, que sonharam 
e acreditaram, inclusive quando tiveram que escutar 
palavras de escárnio ao seu redor”.
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20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Emílio Martins Fernandes do Monte 
— Filipe Monte dos Santos e pais
— Manuel Gonçalves da Silva Marcos e pais
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Luisa Formoso Almeida
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo e marido
— Maria Azevdo Martins
Quinta-feira  09 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Alves Sampaio, Gracinda Antónia Pires e 

família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Alves Ferreira e marido
— Arlindo Fernandes
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e tios
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— José da Silva Cardoso, esposa, irmão Joaquim, irmã 

Maria e família
— Manuel Fonseca da Cruz
— Maria Jacinta dos Santos Alves
— Secundino da Silva Pereira
Sexta-feira 10 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Manuel Amaro de Areia
— José Maria de Brás Lima e Teresa Martins Alves 

Felgueiras
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima e Coração 

de Jesus
— Ação de Graças a S. Bento
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Manuel da Venda Dias
— Teresa Alves da Lage 

Segunda-feira 06 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— António Couto e Francisco Couto
— Manuel Neiva Losa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Ana Ribeiro Ferreira, marido e filho
— João da Silva Gonçalves e António Ramos de Sá e 

esposa
— Manuel de Jesus Ferreira, esposa e filhos
Terça-feira  07 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Alves Ferreira, marido e filho
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Queirós e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria da Silva Cruz e filho
— Maria Emília Ramos Dias
— Maria Pires Baltazar, marido e família
— P. e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Henrique Rodrigues Alves
— João Miranda Faria, pais e sogros
— Ludovina da Silva Alves, marido e família
— Maria Arminda C. Martins, sogra, António Azeve-

do, esposa, filho e Joaquim Abílio A. Abreu
— Secundino da Silva Pereira
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Amélia Lopes Miranda e Marido
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro
— Cesaltina Faria Hipólito, irmãos, cunhados e sobri-

nhos
— Fernando Correia Araújo
— Joel Martins Carvalho e Esposa
— José Martins Almeida Barreto
— Manuel Moreira Carvalho, Pais e Sogros
— Maria Amélia Gonçalves Martins Machado
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— Olívia Mineiro Correia 

Quarta-feira 08 de julho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— P.e José Maria Peres da Rocha (Comunidade Reden-

torista de Guimarães)

19h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Torres do Monte
— Domingos Araújo Ferreira
— Laurentina Ferreira Morgado

— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 
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  de Nossa Senhora do Rosário
— Elementos do Rancho Folclórico (vivos e falecidos)

09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Acção de Graças a São Bento
— Deolinda Losa Couto(6)
— Jose  Pereira Lima  e netas Silvia Maria e Ilda Daniela
— Jose Coutinho Torres ,cunhados, sogros e nora
— Jose Ferreira Alves, esposa e filha Irene
— Luis Miguel Costa Sa Pereira (mc pelos pais)
— Manuel Rodrigues Ferreira
— Maria Alves da Rendeira e Familia
— Maria Martins de Matos, pais , irmão e Familia
— Pai e familia,   sogros e familia de Joao Tarrio 
— Viriato Ribeiro, Clotilde Raposo, Anita Raposo, 

Antonio Alves, Rosa Carreirinha, Manuel Morgado, 
Luis Veiga (mc Joaqim raposo)

11h00 – igreja matriz de Fão
— Liamistas de Fão (75.º Aniversário)
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
15h30 – capela de S. Bento (Criaz – Apúlia)

Missa da Festa
— S. Bento e Santa Escolástica
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

Ass. do Coração de Jesus (Fonte Boa)
Foram já apresentados à comunidade, no 

dia do Sagrado Coração de Jesus, os mem-
bros dirigentes da Associação do Sagrado 
Coração de Jesus de Fonte Boa para o ano de 
2020/2021, que agora publicamos:

Mordomos:
— Telmo Filipe Dourado Vinha
— Bruno Ferreira Ramires
— Dinis Rodrigues Silva
Mesários:
— Lino da Silva Barbosa
— António Mário Junqueira Ramires
— José Faria Frei
— Vítor Manuel da Vinha Torres
Zeladora:
— Armanda Santos
Em nome da comunidade agradecemos a 

sua disponibilidade para este serviço.

20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Gabriel de Campos Santil
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado e pais
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lou-

rinda e José
— Maria Elisabete da Cunha Mariz
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ação de Graças a Nossa Senhora da Guia
— Manuel da Costa Neiva e família
Sábado 11 de julho 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Manuel Fonseca da Cruz (1.º Aniv.º)

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Laurinda da Silva Sampaio
— Albino José Neto
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis (1.º Aniv.º)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Gonçalves Ferreira (30.º dia)

19h15 – igreja matriz de Esposende
— P.e José Miguel Torres Pereira e P.e João Porto Soares 

19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           12 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— 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 conf. do ES de Paredes de Coura)
— Irmãos da Confraria das Almas 
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Alice de Sousa Martins (mc pessoa Amiga)
— Maria da Conceição dos Santos Morais, marido e familia 

(mc Celina)
— Maria dos Santos Carvalho

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


