
17.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 3, 5. 7-12; 
Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130;
2.ª Leit. – Rom 8, 28-30;
Evangelho – Mt 13, 44-52.

A liturgia deste domingo convida-nos a reflectir 
nas nossas prioridades, nos valores sobre os quais 
fundamentamos a nossa existência. Sugere, especial-
mente, que o cristão deve construir a sua vida sobre 
os valores propostos por Jesus.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de 
Salomão, rei de Israel. Ele é o protótipo do homem 
“sábio”, que consegue perceber e escolher o que é 
importante e que não se deixa seduzir e alienar por 
valores efémeros.

A segunda leitura convida-nos a seguir o caminho 
e a proposta de Jesus. Esse é o valor mais alto, que 
deve sobrepor-se a todos os outros valores e propostas.

No Evangelho, recorrendo à linguagem das pa-
rábolas, Jesus recomenda aos seus seguidores que 
façam do Reino de Deus a sua prioridade fundamental. 
Todos os outros valores e interesses devem passar 
para segundo plano, face a esse “tesouro” supremo 
que é o Reino.

As parábolas contadas por Jesus no Evangelho 
de hoje, chamam a nossa atenção para o verdadeiro 
valor das coisas. É á luz desta Palavra de Deus que 
tem explicação a atitude de Santo Antão, S. Francisco 
de Assis e tantos e tantos outros irmãos nossos que 
tudo deixaram, para se darem de alma e coração a 
Deus-Pai.

O que mais importante temos na vida é precisa-
mente salvar a mesma vida – a salvação eterna. Para 
obter esta riqueza vale bem a pena deixar tudo, se tal 
for necessário, como já o fizeram com pleno êxito os 
nossos irmãos, os Santos. Vale bem a pena dar a vida 
terrena, se necessário for, para obter a vida eterna.

O reino dos céus, para o qual todos fomos criados 
é o Reino do Amor.  Só quem verdadeiramente ama 
está a fazer bom aproveitamento do tempo que o 
Senhor lhe concedeu viver. Podemos mesmo dizer 
que só verdadeiramente vivemos na medida em que 
amarmos. E o nosso amor pelos outros poderá mesmo 
só traduzir-se na oração. Nossa Senhora em Fátima 
afirmou ”que vão muitas almas para o inferno por 
não haver quem reze e sacrifique por elas”.  Todos, 
mesmo os doentes e velhinhos, podem e devem rezar 
e oferecer os seus sofrimentos pela conversão dos 
pecadores, pela paz no mundo e por todas as neces-
sidades da humanidade. Este meio maravilhoso de 
amar está, pois, acessível a todos.
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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

Bênção das Grávidas (Esposende)
No próximo domingo, dia 2 de agosto, teremos, 

como é habitual no 1.º Domingo de agosto, a Bênção 
das Mulheres Grávidas, na Eucaristia das 12h15.

Para podermos preparar a celebração e reservar 
os lugares agradecemos que nos informem pelo mail 
ou pelo telefone, até ao dia 31 (sexta-feira).

Contas da Paróquia de Vila Chã
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Baptista de 

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

Receita
71 Culto  ....................................................... 7.142,18 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.220,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 50.314,38 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.450,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 2.094,00 €
77 Outras Receitas  ...................................... 5.768,00 €
     Total de Receita  .................................. 75.988,56 €

Despesa
61 Culto  ....................................................... 2.523,44 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 11.975,49 €
63 Outras depesas e encargos...........................000,00 €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 10.200,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.450,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 42.895,84 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 2.140,30 €
     Total de Despesa  ................................. 71.185,07 €
     Saldo de 2019  ........................................ 4.803,49 €
     Saldo de 2018  ........................................ 5.565,43 € 
     Saldo para 2020  .................................. 10.368,92 €

Inscrições no CPS de Vila Chã
Continuam abertas até ao fim deste mês as ins-

crições para o próximo ano letivo no Jardim-de-In-
fância 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 desenvolvimento equilibrado da criança 
dos 3 aos 5 anos de idade.

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

Visitas Pastorais e Crisma
Embora continuanado a depender do evoluir da 

pandemia que nos está a afetar, divulgamos novamente 
as novas datas previstas para o encerramento das visitas 
pastorais com a celebração do Crisma. 
03 e 04 de outubro  ................Rio Tinto e Fonte Boa 
10 e 11 de outubro ........................................... Antas
17 e 18 de outubro  ......................  Forjães e Belinho
24 e 25 de outubro ..............................................Mar
07 e 08 de novembro .................. Gemeses e Gandra
14 e 15 de novembro ................................. Marinhas
21 e 22 de novembro ...................  Apúlia e Vila Chã
28 e 29 de novembro .....................................Curvos 
05 e 06 de dezembro  .................................. Palmeira
12 e 13 de dezembro  ..................... Esposende e Fão

Da Esperança à Caridade 
Convencidos de que a prioridade da Igreja reside 

em viver próxima de Deus, propusemos um plano 
pastoral centrado nas três virtudes teologais. Não eram 
apenas alíneas diferentes a mostrar a necessidade de 
crescendo na fé. Era Deus que nos impelia a novos 
dinamismos como expressão da Sua realidade íntima. 
Percorremos os caminhos da fé e da esperança. Que-
remos, agora, mergulhar nas interpelações, internas 
e externas, da caridade. Irá acompanhar-nos, talvez, 
durante três anos. Será uma verdadeira companheira 
a sussurrar iniciativas e criatividades que ainda não 
descortinamos completamente. 

Delineamos um Plano Pastoral e, neste, um Pro-
grama Pastoral. Não se trata de um documento en-
cerrado em si mesmo, mas de uma fonte inspiradora 
que suscitará vida nova em cada comunidade, que o 
interpretará e condicionará de harmonia com o seu 
contexto peculiar. Não pode haver programas iguais. O 
Espírito é o mesmo. A vida tem manifestações sempre 
abertas à novidade e criatividade. Fundamental é que 
cada comunidade, envolvendo todas as instâncias de 
decisão, em verdadeira atitude sinodal, acolha esta 
orientação e permita que ela gere muitas e diversifi-
cadas iniciativas pastorais.

Este itinerário pastoral vai conduzir-nos num duplo 
sentido. O primeiro a orientar o segundo e a motivá-lo 
permanentemente. A caridade é Deus-amor, a descobrir 
e compreender, que nos conduz ao encontro do Pai e 
gera uma fraternidade universal. Não somos estranhos, 
indiferentes, concorrentes, inimigos. Somos irmãos e a 
sociedade é o campo onde se mostra a verdade da fé. 

O Bom Samaritano será um paradigma. 
= D. Jorge Ortiga
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20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alfredo da Silva Miranda e cunhados
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Felismina Gonçalves Lopes e marido
— Maria Adelaide Reina dos Santos filhos Oscar Ale-

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

Leite 
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Cardoso Martins 
— Zacarias Martins Afonso e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— S. Sebastião
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Manuel Fernandes da Costa
— Maria Azevedo Martins
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo e marido
— Ramiro Nogueira de Miranda, esposa e cunhada
Quinta-feira  30 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Maria Celina Fernandes Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
 Carlos Manuel Cruz da Silva
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Helena de Lemos Neiva, marido, pais, sogros e irmãos
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Joaquim Pires Afonso, esposa e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Manuel Rodrigues da Silva, pais e sogros
— Maria Jacinta dos Santos Alves
— Virgínia da Cruz Barros e família
Sexta-feira 31 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Eduardo Soares
— Maria Amélia Faria Cabreira Agra da Venda
19h00 – igreja matriz de Fão 
— António dos Anjos Mendanha e Genro
— José Linhares e Pais

Segunda-feira 27 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria das Dores Viana, marido e filhos
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Maria Alves Solinho e marido
— Raquel Fonseca Lopes e Manda Gracinda Gaifém
Terça-feira  28 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Albana da Conceição e Maria das Dores 

Barbosa Guerra
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro
— Paulino Martins Alves 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António do Bento Pires
— António da Conceição Couto e família
— António do Bento Queirós e família
— Joaquim Chaves Amorim
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires, irmã Laurinda, marido e filho
— Maria Arlinda Pires, marido e família
— 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
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ezequiel Francisco Barros, irmãs Isaura e Virgínia, e 

Arménio José e esposa
— Florinda Gomes da Silva, irmão Francisco e pais
— Henrique Rodrigues Alves
— José Pimenta da Silva
— Maria Pimenta Guimarães
— Maximino de Matos, mãe e sogra Teresa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Rosa de Faria, Marido e Filhos
— Antonio Gomes Lucas, Esposa, Filhos e Genro
— Esmeralda Moreira Ferreira Marido
— Fernando Correia Araújo
— João dos Santos Pereira e seus Pais
— Joel Martins Carvalho e Esposa
— Maria Amélia Gonçalves Martins Machado
— Maria de Fátima Oliveira de Carvalho
Quarta-feira 29 de julho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Soledade
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças ao Coração de Jesus, Maria e S. José
— Adelaide Campos Gonçalves e Pais
— Domingos Araújo Ferreira

— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

família (mc filho Jorge)
— Aida Pereira de Azevedo Maciel (3)
— Alda Augusta Gonçalves Eiras, irmãs e afilhado (mc 

Cláudia)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel Lo-

pes, Maria Laurentina Ferreira Maciel (mc pais)
— António Pereira de Azevedo e sogros (mc filha Maria do 

Carmo)
— Deolinda Alves Fernandes Pereira (mc pessoa amiga)
— Domingos Santos da Silva (mc Confraria do Rosário)
— João Valentim Barroso Lopes, esposa, irmãs, pais e 

familia 
— Joaquim Gonçalves do Vale, esposa e familia (mc filho 

António)
— José Alves Nogueira
— Manuel  Correia Martins, esposa, neto Manuel e Urbano 

Gomes Martins 
— Manuel José Rosinha da Silva (mc pessoa amiga)
— Maria da Conceição Martins Fiuza, marido e filhos 
— Maria dos Santos Carvalho, filho Francisco José e neto 

Rui Carlos 
— Paulo da Silva Gonçalves 
— Raul Manuel Carvalho de Faria  

10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos (Padroeira)

16h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos (Padroeira)

Santa Maria dos Anjos (Porciúncula)
Festa do Perdão de Assis

O dia 2 de Agosto é o dia da festa francisca-
na de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, e 
por ocasião desta festa, ocorre a celebração do 
Perdão de Assis, uma indulgência concedida a 
todas as pessoas que estando em “estado de gra-
ça”, visitarem uma Igreja neste dia, suplicando 
a Deus o benefício da indulgência, e rezando 
também, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um 
Glória, pelas intenções do Santo Padre.

A propósito da Porciúncula, o Santo Padre 
expressou-se recentemente nos seguintes termos: 
“O caminho espiritual de São Francisco teve 
início em São Damião, mas o verdadeiro lugar 
amado, o coração pulsante da Ordem, onde 
a fundou e onde, por fim, entregou sua vida a 
Deus, foi a Porciúncula, a ‘pequena porção’, o 
cantinho junto à Mãe da Igreja; junto a Maria 
que, por sua fé tão firme e por seu viver tão intei-
ramente do amor e no amor com o Senhor, todas 
as gerações a chamarão bem-aventurada.”

— Maria Adelaide Ribeiro Ferreira Rebelo e Isaura 
Fernandes Rebelo

— Teresa Alves da Lage
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Adelaide Pereira Belinho Cruz, Rosa, Lau-

rinda e José
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António Ribeiro Sousa
Sábado 01 de agosto 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— Não há Missa
16h30 – Paróquia de Vila Chã
— Não há Missa
18h00 – igreja matriz de Fão
—  João Silva dos Santos (30.º dia)
— Otília Lavandeira do Monte (1.º Aniv.º)

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

18h30 – Paróquia de Gemeses
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S.  Bartolomeu dos Mártires
19h30 – Paróquia de Gandra
— Não há Missa
Domingo           02 de agosto
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Francisco Gomes da Silva (1.º Aniv.º)

08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Amélia da Silva da Quinta e marido (mc  Madalena)
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Miranda Figueiredo
— Deolinda Losa Couto (9)
— Esperança Gonçalves Marcos e pais
— Firmina Morgado e sogro Mário Ferreira Morgado
— José da Costa Pereira
— José de Lima
— Maria Alves da  Cunha
— Maria Helena  Morgado Caseiro (mc  Madalena)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos 
10h00 – recinto da Barca do Lago (Gemeses)
— Nossa Senhora do Lago, Senhora do Bom Sucesso, S. 

Bento e Santo Ovídio 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus 
— Irmãos da Confraria das Almas 

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


