
19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 9a. 11-13a; 
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Rom 9, 1-5;
Evangelho – Mt 14, 22-33.

A Palavra de Deus deste Domingo fala-nos de 
um Deus que é grande demais, misterioso demais, 
inesperado e surpreendente demais para que possa-
mos enquadrá-lo na nossa lógica e no nosso modo 
de pensar. Uma grande tentação para o homem é 
achar que pode compreender o Senhor, enquadrar seu 
modo de agir e dirigir o mundo com a nossa pobre 
e limitada lógica... Mas, o Deus verdadeiro, o Deus 
que se revelou a Israel e mostrou plenamente o seu 
Rosto em Jesus Cristo, não é assim. Ele é Misterioso, 
é Santo, é livre como o vento do deserto.

A primeira leitura convida os crentes a regres-
sarem às origens da sua fé e do seu compromisso, a 
fazerem uma peregrinação ao encontro do Deus da 
comunhão e da Aliança; e garante que o crente não 
encontra esse Deus nas manifestações espectaculares, 
mas na humildade, na simplicidade, na interioridade.

A segunda leitura sugere que Deus, apostado 
em vir ao encontro dos homens e em revelar-lhes o 
seu rosto de amor e de bondade, tem uma proposta 
de salvação que oferece a todos. Convida-nos a 
estarmos atentos às manifestações desse Deus e a 
não perdermos as oportunidades de salvação que 
Ele nos oferece.

O Evangelho apresenta-nos uma reflexão sobre 
a caminhada histórica dos discípulos, enviados à 
“outra margem” a propor aos homens o banquete do 
Reino. Nessa “viagem”, a comunidade do Reino não 
está sozinha, à mercê das forças da morte: em Jesus, 
o Deus do amor e da comunhão vem ao encontro dos 
discípulos, estende-lhes a mão, dá-lhes a força para 
vencer a adversidade, a desilusão, a hostilidade do 
mundo. Os discípulos são convidados a reconhecê-l’O, 
a acolhê-l’O e a aceitá-l’O como “o Senhor”.

Lá vamos nós, lá vai a Igreja, no meio da noite 
deste mundo, navegando com dificuldade porque a 
barca da vida é agitada pelos ventos... e Jesus vem 
ao nosso encontro, caminhando sobre as águas. Em 
Jesus, Deus vem ao nosso encontro, em Jesus, vem 
em nosso socorro... E, infelizmente, confundimo-l’O 
com um fantasma, com o passageiro, com o irreal. 
E Ele diz-nos mais uma vez: «Coragem! Sou eu! 
Não tenhais medo!» Digamos como Pedro: «Senhor, 
manda-me ir ao teu encontro». Ir ao encontro de 
Jesus, caminhando sobre as águas do mar da vida. 
Todos temos de pedir isso, de fazer isso.

10
 a

 1
6 

de
 a

go
st

o
X

IX
 S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

C
on

ta
ct

os

246

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

Assunção de Nossa Senhora
No próximo dia 15 de agosto, sábado, celebrare-

mos a Assunção de Nossa Senhora, dia em que todos 
os cristãos celebram a maior das festas da Santíssima 
Virgem Maria.

Assunção de Nossa Senhora quer dizer, na definição 
dogmática do Papa Pio XII, que: “A Imaculada Mãe 
de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso 
da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória 
celestial”. (Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, 1950). 
Ou seja, terminada a sua vida, Maria foi totalmente 
assumida (ou assunta) por Deus. Aquela que desde 
a sua conceição era “cheia de graça” (Lucas 1, 28), 
permanece completamente ressuscitada no amor de 
Deus – na glória – para toda a eternidade. 

Olhemos para o céu, voltemos para lá o nosso 
coração! Celebremos... com a Virgem Maria, hoje 
vencedora da morte, com a Igreja, que espera, um dia, 
triunfar totalmente como Maria Virgem.

Agenda de Casamentos para 2021
Já começamos a agendar os matrimónios para 2021 

nos horários de atendimento, no cartório paroquial 
de Esposende. Estamos a dar especial atenção aos 
noivos que, devido à Pandemia, não celebraram o seu 
matrimónio este ano de 2020.

Verificamos que a presença de emigrantes das nos-
sas comunidades já se faz sentir. Pedimos que aqueles 
que pretendem celebrar o casamento na Igreja em 2021 
venham agendá-lo junto dos párocos durante a sua 
permanência entre nós.

Renovação das matrículas... 
As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 

na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul decorreram 
durante o mês de Julho. Em algumas paróquias os pais 
andam distraídos e ainda não fizeram a matrícula... 
pedimos que até ao dia 15 de agosto o façam.

A Primeira Matrícula da Catequese deve ser feita 
preenchendo a ficha online disponibilizada na nossa 
página no saparador da catequese https://paroquia-
desposende.wordpress.com/catequese/ 

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

Inscrições Formação (Fonte Boa)
Informa-se que estão abertas as inscrições para a 

formação obrigatória para operadores de tratores, que 
estejam no ativo, a realizar na Sede da Junta.

Orientações para os Funerais
Até novas orientações, aos funerais aplicam-se 

os mesmos critérios e limitações da missa dominical, 
sendo que a liturgia exequial pode ser celebrada na 
igreja e/ou no cemitério, tendo em conta o seguinte:

1. Os velórios (em capela mortuária), só são per-
mitidos para a família;

2. As flores dentro da igreja ou da capela devem 
ser reduzidas ao mínimo;

3. Não haverá procissões de acompanhamento para 
o Cemitério (as Confrarias/Irmandades cumprem os 
seus deveres com a bandeira hasteada na celebração 
da Missa Exequial).

Recomeçar e reconstruir
Resumo da reflexão da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a 
sociedade portuguesa a reconstruir depois da pandemia Covid-19

Ao longo da história, calamidades que destroem 
parte do que foi sendo construído em muitos anos dão 
origem a um novo começo que pode ser a ocasião de 
aprender as lições que podemos colher dessas cala-
midades, e também de repensar os alicerces em que 
assentavam as sociedades até então, para que o que 
se constrói de novo não reproduza os defeitos do que 
foi destruído. É o que pode suceder agora depois da 
pandemia do coronavírus Covid-19.

Lição prioritária a colher da tragédia desta pandemia 
é a da redescoberta do valor de cada vida humana, pois 
só esse valor poderá justificar as consequências das 
medidas tomadas para impedir a difusão da doença. À 
redescoberta desse valor está associada a redescoberta 
do valor da missão dos serviços de saúde, acessíveis 
a todos, e dos seus profissionais, merecedores de um 
reconhecimento que fomos esquecendo nos últimos 
tempos. Esse valor da vida não é menor quando as ví-
timas a proteger são idosos e só pode lamentar-se que 
muitos residentes em lares tenham sofrido mortes que 
poderiam ter sido evitadas. Há, então, que dar outra 
atenção à condição dos idosos e das instituições que 
deles cuidam. A legalização da eutanásia contradiz esta 
lição que vem da redescoberta do valor da vida humana.

Se é verdade que esta pandemia nos tem feito re-
descobrir o valor da vida humana terrena, ela também 
nos tem feito redescobrir a precariedade dessa vida. 
Por isso, esta deve ser também uma ocasião para re-
descobrir Deus, a quem devemos essa vida e que nos 
chama a partilhar com Ele uma outra Vida, de plenitude 
e eternidade.
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— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Oscar Ale-
xandre e Laurindo Fernando

— Maria Fernanda Fernandes Faria
— Maria Moreira da Costa, pais, irmão e cunhado 
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Cardoso Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Manuel Fernandes da Costa e esposa
— Manuel Gonçalves Pequeno e esposa
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo e marido
— Maria Alcinda Deveza Quiroga
— Maria Azevedo Martins
— Pedro Nuno Portela Vasquinho
21h00 – igreja matriz de Fão

Oração do terço em comunhão com a Peregrinação de 
Fátima

— Adelaide Campos Gonçalves
— António Gomes Viana
— Domingos Araújo Ferreira
— Patrocinia Gonçalves Patrão, marido e família
— Santa Rita e N.ª S.ª de Fátima
— Santo António, N.ª S.ª de Fátima e Pastorinhos
Quinta-feira  13 de agosto
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo de Lemos Fernandes, esposa e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Balbina Ferreira Afonso e família
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, seu irmão, nora, pais, 

sogros e cunhados
— Manuel Barroso Faria, sogros e Lucinda Rosa da Cruz
— Manuel da Silva Félix
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maria Jacinta dos Santos Alves
Sexta-feira 14 de agosto
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria Amélia Faria Cabreira Agra da Venda

Segunda-feira 10 de agosto
19h00 – igreja matriz de Fão
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro
— Maria Arminda Bajão de Matos, Maria Deolinda 

Costa Lajes, Manuel Lopes da Cruz e Família
— Maria Correia da Costa, marido e família
— Otília Lavandeira do Monte
20h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. Lourenço (festa)
— Festeiros falecidos
— Américo Bemto Queirós
— Ana Alves Ferreira, marido e filho
— António do Bento Queirós e família
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Manuel da Silva e Sá e Maria Penteado
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Pires e irmã
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria da Silva Cruz e filho
— Maria Emília Ramos Dias
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— P. António Ferreira Afonso, P. José Pires Afonso e família
21h00 – capela da senhora da Saúde de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Álvaro Maciel dos Santos Portela e esposa
Terça-feira  11 de agosto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há missa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Francisco Gomes da Silva, esposa, sogros e José Melo
— José Pimenta da Silva
— Manuel António Portela Gonçalves e Maria Fernandes do 

Cabo
— Manuel Fonseca da Cruz, esposa e pais
— Rosa Moreira da Silva Barreira
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Fernando Correia Araújo
— João dos Santos Pereira e pais
— Joel Martins Carvalho e Esposa e família
— Manuel Fernandes Barros
— Manuel Moreira Carvalho, irmã e pais
— Maria Calista Ferreira Rodrigues e José Fernandes Rodrigues
— Olívia Miranda Correia e José Martins Almeida Barreto
21h00 – capela da senhora da Saúde de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Quarta-feira 12 de agosto 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— José Miguel da Silva Sacramento e irmã
— José Maria de Brás Lima e Teresa Martins Alves 

Felgueiras e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Alves
— Emílio Martins Fernandes Monte
— Gracinda Conceição Almeida e marido
— José da Conceição Castro Lisboa
— Manuel Fernandes Catarino Faria e pais

Domingo           16 de agosto
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses 
— Adelino da Lage Maciel e Joaquim Ribeiro e Silva 

(mc Emilio)
— Aida Pereira de Azevedo Maciel (5)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes, Maria Laurentina Ferreira Maciel (mc pais)
— António Fernandes de Carvalho e esposa
— Domingos Santos da Silva 
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Joaquim Carvalho Martins 
— Júlia Alves Maciel, marido e filha (mc José Maciel)
— Manuel José Rosinha da Silva (30º dia)
— Manuel Lopes, esposa e familia (mc Maria do Carmo)
— Manuel Martins Alves
— Maria Celeste de Jesus Maciel, marido e filhos 
— Maria Gonçalves Azevedo 
— Paula Fernanda Duarte Teixeira de Sousa
— Paulo da Silva Gonçalves
— Raul Manuel Carvalho de Faria (mc Fátima)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Teresa Gonçalves Pimenta e familia
09h15 – igreja paroquial 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
— Avelino Gonçalves Pereira (10)
— Deolinda Losa Couto (11)
— Avelino  Miranda Figueiredo
— Maria Alves da Cunha (m.c. neto Fernando)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva e família

Intenções do Papa para agosto
O mundo do mar

Rezemos por todas as pessoas que trabalham e vi-
vem do mar, entre elas os marinheiros, os pescadores 
e suas famílias.

Agradecer pessoalmente, em família ou em comuni-
dade por todos os que trabalham para que o alimento 
chegue às nossas mesas.

na igreja é obrigatório
o uso da máscara

— Ramiro Gomes Viana e filho Juvenal
— Amândio Pimenta Guimarães
19h00 – igreja matriz de Fão 
— António Devesa Sá Pereira
— Elias Miranda Trindade e António Pedras do Vale
— Joaquim Dias Fernandes Herdeiro
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Jorge Peres Filipe, esposa Ana Rosa Fernandes e irmã 

Idalina
— Teresa Alves da Laje
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Aurélia Linhares de Campos
— Gabriel de Campos Santil
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Fernandes 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 Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Salete Escrivães Linhares Reis
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Justino Gomes Gil
— Emília Regado Fernandes Carvalho
— Francisco Gonçalves Fernandes Faria
Sábado 15 de agosto
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora 

08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Pires da Silva (1.º aniv.)

09h00 – igreja paroquial de Gemeses 
— Paroquianos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confr.ª Nossa Senhora do Rosário
— Paroquianos
09h30 – Souto da Senhora da Saúde (Esposende)
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Laura Nunes da Silva
— Festeiros falecidos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora da Guia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h00 – igreja matriz de Fão
— Adelaide Morgado Miranda (30.º dia)
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade

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


