
15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 10-11; 
Salmo – Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Rom 8, 18-23;
Evangelho – Mt 13, 1-23.

A liturgia do 15.º Domingo do Tempo Comum 
convida-nos a tomar consciência da importância 
da Palavra de Deus e da centralidade que ela deve 
assumir na vida dos crentes.

A primeira leitura garante-nos que a Palavra de 
Deus é verdadeiramente fecunda e criadora de vida. 
Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que 
devemos percorrer e dá-nos o ânimo para intervirmos 
no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, 
embora não actue sempre de acordo com os nossos 
interesses e critérios.

A segunda leitura apresenta uma temática (a soli-
dariedade entre o homem e o resto da criação) que, à 
primeira vista, não está relacionada com o tema deste 
domingo – a Palavra de Deus. Podemos, no entanto, 
dizer que a Palavra de Deus é que fornece os critérios 
para que o homem possa viver “segundo o Espírito” 
e para que ele possa construir o “novo céu e a nova 
terra” com que sonhamos.

O Evangelho propõe-nos, em primeiro lugar, uma 
reflexão sobre a forma como acolhemos a Palavra 
e exorta-nos a ser uma “boa terra”, disponível para 
escutar as propostas de Jesus, para as acolher e para 
deixar que elas dêem abundantes frutos na nossa vida 
de cada dia. Garante-nos também que o “Reino” pro-
posto por Jesus será uma realidade imparável, onde 
se manifestará em todo o seu esplendor e fecundidade 
a vida de Deus.

Nos nossos dias, o semeador tornou-se, muitas 
vezes, a figura principal e a semente é bastante 
esquecida. Mas a parábola evidencia que mais im-
portante que o pregador e as suas capacidades, é o 
acto de semear, ou seja, a transmissão da Boa Nova. 
Não devemos exaltar os homens, mas fixarmo-nos 
completamente no Senhor.

Para além disso, sendo a mesma semente – Pala-
vra de Deus – mesmo que semeada por semeadores 
diferentes, importa-nos agora mais saber que solo, 
que terra somos nós para receber a semente a fazê-la 
frutificar. 

A parábola de hoje convida-nos a preparar nossa 
existência para que o Reino possa brotar; convida-nos 
também ao espírito de fé para ouvir, para ver, para 
compreender mesmo nas coisas pequenas da vida; 
convida-nos à paciência e à fidelidade no dia a dia; 
convida-nos à consciência de que é Deus quem age 
em nós, fazendo a semente crescer, desde que não 
impeçamos o dinamismo da semente. 
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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 Gandra
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gandra (S. Martinho) 

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

Receita
71 Culto  ........................................................5.132,08 €
72 Festas ...................................................... 2.906,41 €
73 Serviços Ministeriais  ................................. 000,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 10.855,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  .................... 860,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ............ 000,00 €
77 Outras Receitas  ......................................... 913,58 €
     Total de Receita  .................................. 20.667,07 €

Despesa
61 Culto  ....................................................... 2.015,11 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 8.659,63 €
63 Outras depesas e encargos..............................2,10  €
64 Despesas com Pessoal  ............................... 000,00 €
65 Valores Consignados à Cúria ..................... 860,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 15.878,24 €
67 Formação e Actividades Culturais  .............. 23,20 €
     Total de Despesa  ................................. 27.438,04 €
     Saldo de 2019  ..................................... – 6.770,97 €
     Saldo de 2018  ........................................ 8.703,47 € 
     Saldo para 2020  .................................... 1.932,50 €

Confraria do Santíssimo (Fonte Boa)
A Confraria do Santíssimo Sacramento de Fonte 

Boa realizará a cobrança de anuais durante este mês 
julho, antes e depois das missas de fim de semana, 
respeitando as mediadas de segurança impostas pela 
DGS.

Com. de Festas de S. Sebastião (Fonte Boa)
A comissão de Festa de São Sebastião informa que 

irá dar início à novena de São Sebastião na próxima 
sexta-feira, dia 17 de julho, às 19h30 com término no 
dia 25 de julho. Esta irá ser transmitida em direto na 
página de Facebook da UPECS (Unidade Pastoral 
Esposende Centro/Sul). 

Renovação das matrículas... 
As renovações de matrículas escolares vão ser 

quase todas automáticas. Apenas os anos de início de 
ciclo – 5.º, 7.º e 10.º – e as transferências de escola 
continuam a ser feitas no Portal das Matrículas. Os 
Encarregados de Educação cristãos devem inscre-
ver os seus filhos na aula de EMRC. A disciplina 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 fundamen-
tal pertence aos pais. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 
na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começa-
ram no 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 onli-
ne disponibilizada na nossa página no saparador da 
catequese https://paroquiadesposende.wordpress.
com/catequese/ As Renovações da Matrícula, para 
os outros anos, ficam adiadas para o mês de setembro. 

Dez lições de Papa a encorajar os jovens...
3. A tua luta não é inútil
“Não penses nunca que a luta que realizas é 

completamente inútil”, indicou o Papa. “No fim da 
existência não nos espera o naufrágio. Deus não 
decepciona: se colocou a esperança nos nossos cora-
ções, não quer destruí-la com contínuas frustrações”.

4. Ama os outros
O Santo Padre recordou a necessidade de amar 

os demais, “ama-os um a um. Respeita o caminho 
de todos, por linear ou caótico que seja, porque cada 
um tem a sua própria história para contar”.

“Cada criança que nasce é a promessa de uma 
vida que mais uma vez se mostra mais forte do que 
a morte. Cada amor que surge é um poder de trans-
formação que deseja a felicidade”.

5. Defende a luz de Jesus
O PapaFrancisco assinalou que “Jesus con-

fiou-nos uma luz que brilha nas trevas: defende-a, 
protege-a. Essa luz única é a maior riqueza que foi 
confiada à tua vida”.

O Papa pediu ainda aos jovens que sonhem com 
um mundo melhor, “um mundo que ainda não se vê, 
mas que certamente chegará”.

6. Cuida dos pobres
Também lhes pediu que sejam responsáveis com 

o mundo, com a vida, especialmente com os pobres. 
“Cada injustiça contra um pobre é uma ferida aberta, 
e diminui sua própria dignidade.
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19h00 – igreja matriz de Fão
— Domingos Araújo Ferreira
— Jacinto Gaifém de Campos
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Cepa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Domingos Gonçalves Marcos e esposa
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Gracinda Conceição Almeida e marido
— José Dias Lopes
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Oscar 

Alexandre e Laurindo Fernando
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Olindina Martins Catarino, marido e pais 
— Ondina Costa Rodrigo Deveza, pais e sogros
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel 
— Zacarias Cardoso Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Amândio Soares Pereira, pais e filho
— António Gonçalves Torres da Silva
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo e marido
— Maria Alcinda Deveza Queiroga
— Maria Azevedo Martins
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Aurora)

Quinta-feira  16 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Gonçalves Neiva
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Marinha e S. Bartolomeu dos Mártires
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— José Lopes da Silva, esposa, sogra e sogro
— Manuel Gomes de Oliveira, Arminda Félix Miranda 

e filho
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e 

netas
— Maria Jacinta dos Santos Alves

Segunda-feira 13 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Nossa Senhora de Fátima
— Manuel Neiva Losa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Adérito Pimparel e António de Faria Ferreira
— António dos Anjos Mendanha
— António Gomes Viana e família
— José Ferreira do Vale, esposa e filhos António e Júlio
Terça-feira  14 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— David Fernando Ferreira Adães, pais e sogros
— Luís Guimarães
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Arlindo Meira e família
— António do Bento Pires
— António do Bento Queirós e família
— António Torre da Silva e esposa
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Sá e Ana Penteado
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— 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
— Abílio Ferreira da Silva, esposa, Eduardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— Adelino Cardoso da Silva
— Conceição Gonçalves Pimenta, filha Elvira, genro 

e neto
— Delfina Alves Barros, marido, filho, pais e sogros
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Amélia Lopes Miranda e marido
— Artur Carvalho Vilas Boas
— Emília Regado Fernandes Carvalho, marido e irmão 

Cândido
— Fernando Correia Araújo
— João dos Santos Pereira e pais
— Joel Martins Carvalho e esposa
— José Martins Almeida Barreto
— Luís Joaquim dos Santos, esposa e genro
— Maria Amélia Gonçalves Martins Machado
— Manuel Moreira Carvalho, pais e sogros
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Olívia Mineiro Correia
— Serafim Alves da Quinta e família 

Quarta-feira 15 de julho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Deolinda Freitas Barreiro Lopes

08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos

Adoração do Santíssimo até às 12h30
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Adelino da Silva e familia 
— Aida Pereira de Azevedo Maciel (1)
— Alice Alves Nogueira (mc Confraria das Almas)
— Alzira de Faria, filha e genro 
— Ana de Sousa e marido 
— Aurora Ferreira Rendeira e pais (mc irmã Maria da Luz)
— Brilhantina Ferreira da Silva (mc filha Adelaide)
— Deolinda Alves Fernandes Pereira, marido e familia (mc 

filha Carolina)
— Domingos Santos Silva (mc Lauro Igreja)
— Evangelina Portela Morgado Cruz e familia
— Félix de Jesus Pereira, esposa Emilia, filho Domingos 

(mc filha Arminda)
— Felix de Sá Rosas e sogros (mc esposa)
— Joaquim Carvalho Martins 
— José Domingos Martins Vilas Boas e cunhado 
— José Francisco do Vale (mc filha Fátima)
— Manuel Alves Nogueira, esposa e familia 
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria da Conceição Ribeiro Santos Mariz, marido e 

familia (mc Celina)
— Paulo da Silva Gonçalves (mc Ass. do Sag. Coração de Jesus)
— Preciosa Lopes Soares, marido e familia 
— Raúl Manuel Carvalho de Faria 
— Rosa Gonçalves da Costa (mc Teresa)
— Teresa Ferreira Morgado, marido e filha (mc filha Virginia)  
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Senhor Santo Cristo dos Milagres e SS.mo Sacramento
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Avelino Gonçalves Pereira (09)
— Avelino Miranda Figueiredo
— Deolinda Losa Couto (7)
— Domingos Martins Pinheiro, Adelino Francisco 

Barros e esposa
— José Torres Ferreira (mc pessoa amiga)
— Manuel Ramos dos santos e António Sá Pereira 

Lomba e familia
— Maria Rosa Sa Pereira Portela
— Rosa Patrocinio Alves de Matos, marido e filhos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel Martins de Sá Pereira
15h30 – Cripta da Basílica do Sameiro (Braga)

Ordenações Sacerdotais (transmissão pelo facebook)

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

Sexta-feira 17 de julho
09h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Sagrado Lausperene – Exposição do Santíssimo
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Celina André Eiras e marido
— Maria Fernanda Capitão Couto
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Manuel da Venda Dias
— Teresa Alves da Lage
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Adelino Veiga Escrivães
— Álvaro Fernando Ermida Vinha
— Aurélia Linhares de Campos
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Flórida Alves Ermida e família
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Neves
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lou-

rinda e José
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Américo Fernando Soares da Silva
— Maria da Silva Vendeiro e Manuel Serra Almeida Dias
Sábado 18 de julho 
09h00 às 12h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Sagrado Lausperene – Exposição do Santíssimo
15h00 – Paróquia de Rio Tinto
— S.ta Marinha (Padroeira) e S. Bartolomeu dos Mártires

No final, bênção do complexo paroquial 
(Capela Mortuária e Salão Paroquial)

16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelaide de Campos Gonçalves (30.º dia)
— Preciosa Pereira Lima (1.º Aniv.º)
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 Elisa Faria Leite  (1.º Aniv.º)
— Maria Fernanda Fernandes Faria (30.º dia)
— Joaquim Carlos Cardoso (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Abílio Augusto Coutinho de Sá (1.º Aniv.º)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           19 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Não há Missa

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


