
33.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Mal 3, 19-20a; 
Salmo – Sal 97 (98), 5-6. 7-8. 9;
2.ª Leit. – 2 Tes 3, 7-12;
Evangelho – Lc 21, 5-19.

A liturgia deste Domingo reflete sobre o sentido da 
história da salvação e diz-nos que a meta final para 
onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da 
felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro (que 
deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam 
em cada dia da nossa caminhada neste mundo) faz 
nascer em nós a esperança; e da esperança brota a 
coragem para enfrentar a adversidade e para lutar 
pelo advento do Reino.

Na primeira leitura, um “mensageiro de Deus” 
anuncia a uma comunidade desanimada, céptica e 
apática que Jahwéh não abandonou o seu Povo. O 
Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o 
que oprime e rouba a vida e vai fazer com que nasça 
esse “sol da justiça” que traz a salvação.

A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto 
esperamos a vida definitiva, não temos o direito de 
nos instalarmos na preguiça e no comodismo, alhean-
do-nos das grandes questões do mundo e evitando dar 
o nosso contributo na construção do Reino.

O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o 
percurso que a Igreja é chamada a percorrer, até à 
segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos em 
caminhada na história, é comprometer-se na transfor-
mação do mundo, de forma a que a velha realidade 
desapareça e nasça o Reino. Esse «caminho» será per-
corrido no meio de dificuldades e perseguições; mas 
os discípulos terão sempre a ajuda e a força de Deus.

O Senhor previne-nos de que não é fácil: o mundo 
não nos amará, porque os seus pensamentos não são 
os de Cristo – e isto mais do que nunca é claro hoje, 
numa sociedade consumista, paganizada, amante do 
conforto e da imoralidade, onde cada um vive do 
seu modo, como se Deus não existisse... Ouçamos 
a advertência tão sincera e franca de Cristo: «Sereis 
entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, 
parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. 
Todos vos odiarão (= vos amarão menos, não vos 
terão entre seus amigos) por causa do meu nome... 
É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida!»

Vivamos fielmente a nossa vocação cristã. Não 
tenhamos medo de ser fiéis e de dar o bom testemunho 
de Cristo, para que possamos ser aprovados no tribu-
nal de Cristo. A nossa vida neste mundo é semente 
de eternidade; as nossas escolhas e atitudes terão 
consequências eternas. Que o Senhor nos conceda 
a graça da perseverança que nos fará ganhar a vida.
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
emails:  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  .......................................................  Encerrado
Quinta  ...............................................  17h30 – 18h00
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

(Catequese do Papa a 29/03/2017– www.

Contas da Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas de S. Sebastião de 2022 

apresentou as seguintes contas:
Receita

Patrocinios .................................................... 8.538,62 € 
Donativos (Porta a Porta) ........................... 16.657,17 € 
Atividades Complementares ........................ 4.024,29 € 
Zés Pereiras .................................................. 1.631,00 € 
Figurados, Armações, Peditório e Esmolas .. 2.666,89 € 
Outros Donativos  ........................................ 1.122,70 € 
     Total de Receita  ...................................34.540,67 €

Despesa
Artistas ....................................................... 12.280,00 € 
Banda e Fanfarra  ......................................... 2.350,00 € 
Zés Pereiras ..................................................... 780,00 € 
Armador, Figurados, Pregador, GNR, Cavalos, água e 
Fotografo) .................................................... 2.918,92 € 
Arraial, Palco, Som e Luz, Fogo e Florista  11.108,04 € 
Seguros e Licenças .......................................... 671,42 € 
Outras Despesas (Gráfica e Diversos) .......... 2 335,27 € 
Donativo Fábrica da Igreja de Fonte Boa ....... 100,00 € 
     Total de Despesa  ................................  32.543,65 €
     Saldo de 2022  ........................................ 1.997,02 €  

Uma Igreja Sinodal e Samaritana
Propostas de Mudança

Assinalou-se a necessidade de ir ao encontro dos 
jovens nas diferentes comunidades, acompanhando-os 
no seu processo de discernimento vocacional, dando-lhes 
maior voz e protagonismo na dinamização de atividades 
e projetos nas instâncias eclesiais de decisão. É funda-
mental que os jovens se sintam comprometidos com a 
sua Igreja, mas que a Igreja se sinta disponível para os 
motivar, através, por exemplo, de figuras de referência 
que os ajudem a ser acolhidos e integrados. Mais do 
que pensar qual é o lugar dos jovens na vida da Igreja é 
preciso perceber que lugar pode ocupar a Igreja na vida 
dos jovens e, para isso, a Igreja tem que escutar e dar 
tempo aos jovens.

Foi também manifestada a importância da necessi-
dade de reflexão sobre o celibato sacerdotal, propondo 
que o mesmo seja opcional; sobre a valorização do pa-
pel da mulher num plano de igualdade com o homem, 
incorporando-a nas estruturas do poder eclesial e sobre 
a harmonização de critérios e regras comuns para a 
pastoral e sacramentos, uniformizando as respostas de 
cada paróquia, transformando-a, assim, numa casa de 
todos, lugar onde o amor e a misericórdia sejam o pão 
nosso de cada dia.

A este propósito destaca-se também o desejo de uma 
maior comunhão inter-congregacional, promovendo 
uma maior colegialidade entre as dinâmicas diocesanas 
e as religiosas, apresentadas pelos vários carismas de 
institutos e congregações religiosas.

Este testemunho de comunhão é tido como vantajoso 
para que o caminho deixe de ser feito a partir de cada 
um e passe a ser assumido como uma necessidade de 
todos, convocados pelo Espírito Santo.

Por fim, salientou-se a importância de se consolidar a 
consciência sinodal, dando continuidade a esta dinâmica 
de caminhada conjunta, com linhas pastorais programá-
ticas suscitadas pela Conferência Episcopal Portuguesa 
para toda a Igreja em Portugal, programa este delineado 
a partir da escuta das dioceses que, por sua vez, escu-
tam as suas comunidades, refletindo e concretizando as 
propostas de mudança apresentadas, numa perspetiva de 
caminho conjunto criativo à escuta do Espírito Santo.

O mundo precisa de uma “Igreja em saída”, que re-
jeite a divisão entre crentes e não crentes, que olhe para 
a humanidade e lhe ofereça mais do que uma doutrina 
ou uma estratégia, uma experiência de salvação, um 
“golpe de dom” que atenda ao grito da humanidade e 
da natureza.

local, horário e intenções
Domingo           20 de novembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo até às 12h30
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento 
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António da Lage Lima e irmãs (mc José Maciel)
— Deolinda Alves F. Pereira e Joaquim José Alves
— Hilário Fernandes Carreira e pais
— José Alves Nogueira
— José Francisco do Vale e esposa (mc filha Adelaide)
— Manuel Barroselas Maciel e esposa
— Manuel José Alves e irmão
— Maria de Lurdes dos Santos Martins (mc marido)
— Maria Irene Domingos Venda, marido e filha (mc filho)
— Paula Alexandra Pereira Gonçalves Lopes
— Paula Fernanda Duarte Teixeira de Sousa (mc marido)
— Rosa Fernandes 
— Teresa dos Santos Alves e pais
— Virgínia Alves dos Santos e família (mc filha Deolinda)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento   
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Adelino Morgado Portela, pai, sogros e Maria
— Antonio Portela, pais e família (mc filha Alice)
— Beleza Ferreira Morgado e família
— Carminda Santos Martins Monte (mc neta Vanessa) (11)
— Celia de Barros Ferreira Neves (06)
— Maria Angelina Pereira da Lage, filho e família
— Maria da Conceição Santos (mc Fernando Marques)
— Pais, sogros, irmãos e família de Maria da Saúde
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h15 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora de Fátima 



Segunda-feira 14 de novembro
17h00 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Intenção Particular
— António Ferro Fernandes Loureiro
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Manuel Martins da Silva e Isabel Alves da Costa 

Laranjeira
— Manuel Neiva Losa
18h00 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Confraria das Almas
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Ana Cândida Pires Cabral
— Baldomiro Gaifé Campos
— Carolina Fernandes de Campos, filhos e neto Manuel
— Edir Mariz da Venda, marido e filha
— Manuel Carneiro Gonçalves Zão e Maria Amélia 

Faria Cabreira da Venda
— Manuel Real Narciso de Morais
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Nossa Senhora de Fátima
— Aires de Lemos Pires
— Ana de Lemos Brás marido e filho
— Anselmo Lopes de Boaventura pais,sogros, irmãos 

e cunhada
— António Fernando Cardoso Pires
— António Lima dos Santos pais e sogros
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Carlos Pinheiro Neiva
— Emilia Gonçalves da Silva neto e família
— Florindo José Barbosa esposa e pais
— Justina Marques marido, pais e sogros
— Laurinda Pires Afonso Nascimento e marido
— Manuel Boaventura da Silva esposa e filho
— Manuel de Carvalho Costa sogro e cunhados
— Manuel Dias Branco
— Manuel Meira Alves e filho
— Maria Alice Afonso pais, cunhado e família
— Maria Augusta Miranda Gonçalves pais e sogros
— Maria Gonçalves Branco mãe e filho
— Maria Nova Queirós pais, irmã e família
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Fernando Correia Araùjo e família
— Francelina Dias Fernandes Moreira e marido
— Isaías Joaquim da Cruz e esposa
— João dos Santos Pereira, pais e sogros
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Manuel Alves Sá Lopes e esposa
— Manuel Pereira Catarino
— Manuel Sá e Silva
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
— Valentim Faria Cruz
Terça-feira  15 de novembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Eduardo António Maia da Costa
— João Guilherme da Silva
— Maria da Ascensão Moreira de Sá
18h00 – igreja paroquial de Marinhas
— Jubileu pelos sacerdotes e familiares falecidos
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa

— Maria Manuela Barbosa Pequeno
— Teodósio Joaquim Dourado
Quinta-feira  17 de novembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Menino Jesus de Praga
— Lúcilia Ferreira Agante, Marido e Filho
— Maria Emília Vila Chã Torres, António Gomes da 

Silva Torres e Manuel Andrade Fial
— Rosa Costa e Silva 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adélio Fonseca da Cruz, esposa e Abílio Eiras 

Barreiro
— Arménio José, esposa e Rita Fernandes da Costa
— Cândida Augusta da Silva, marido, filhos e nora 

Virgínia
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogros, ir-

mãos, cunhados e nora
— Daniel Francisco Barros, esposa e cunhado
— Francisco Gomes da Silva, esposa e sogros
— Joaquim Maia Vieira e família
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Maria Barreiro Matos, pais e tia
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— Associados do Sagrdo Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Agostinho Couto Roças pais e sogros
— Albertina Gonçalves Branco marido e filho
— Ana Gonçalves Ferreira marido, pais, filhos e família
— António de Jesus Monteiro
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Beatriz Gonçalves de Sá marido, nora e genro
— Carlos Aires Barbosa da Costa
— Carlos Pires Fernandes e pais
— Fernando Bento Queirós sogros, cunhado e tio 

Carlos Neiva
— Joaquim Pimenta da Silva Pires e pais
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva marido, filhos e família
— Manuel Alves da Silva e Zulmira Gonçalves Sinaré
— Manuel Vicente esposa e filhos
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Maria de Fátima Barbosa Pires marido e filhos
— Maria Glória Dias Branco
— Maria Rosalina da Silva Branco e marido
— Nuno Tiago Brás de Sá e mãe
— Olivia Ramos Dias marido e família
— Porfirio Capitão Eiras Novo
Sexta-feira 18 de novembro
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Saúde
— Intenção Particular
— Ana Fernandes Caramalho
— Manuel Martins de Abreu, esposa e filho
— Maria José Ferreira de Oliveira Macedo, pais e 

sogros
— Rosa Fernandes Vieira
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— António dos Anjos Mendanha e pais
— João Miranda de Jesus Ferreira, Teresa Alves da 

Lage, pais e sogros

local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações – local, horário e intenções das celebrações
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Álvaro Avelino dos Reis, Rita Fernandes de Castro 

e Maria Adelaide Castro Reis
— Cidália Gonçalves da Costa e Manuel Azevedo 

Barros
— Cristina Maria Ferreira Carreira
— Gabriel Campos Santil
— Helena Fernandes Grilo Cruz
— Joaquim Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Barbosa, esposa, Rosa, Lau-

rinda e José
— Manuel Morais Cruz
— Manuel Moreira da Venda e filha
— Maria Brialinda Marques da Silva e filho Custódio
— Maria da Glória dos Santos Pires
— Maria do Céu Catarino de Oliveira
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido
— Maria Manuela Barbosa Pequeno
— Ramiro Nogueira de Miranda, esposa e cunhada
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Joaquim Dourado
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Deolinda Gonçalves Serra
— José da Conceição Correia 
— Maria Alice Condesso Solino 
— Maria Alzira Hipólito Gomes       
Sábado 19 de novembro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Carlos Pinheiro Neiva
— Fernando da Silva Sá
— Manuel Abreu da Silva
— Manuel Lopes Boaventura
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Virgínia do Vale Veiga (1.° Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. Paio
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Alminhas de Soutelo
— António Miranda da Silva e almas do Porgatório
— José António Alves Júnior, esposa e filha
— Manuel Rodrigues da Silva e esposa Rosa Gomes 

Miranda
— Maria Ferreira de Barros (mc Confraria das Almas)
— Paula Fernanda Duarte Teixeira de Sousa (mc pessoa 

amiga)
— Rui Manuel Miranda de Faria (mc António Campos)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Ascenção Moreira de Sá (30.º Dia)
— Rosa Fernandes Vieira (30.º Dia)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Custódio da Silva Cruz (21)
— Manuel Ferreira Martins e esposa (mc filho Albino)
— Maria Carreirinha Alves (mc pessoa amiga)
— Maria Gonçalves Paulino Barros e família
— Mário Ferreira Morgado, esposa e nora
— Rui Pedro Silva Oliveira, avós e tia Maria José
— Rosa Coutinho, irmã Maria e sobrinhos

Quarta-feira 16 de novembro 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Jesus Misericordioso
— Adélio Rodrigues Pereira
— Amândio Pimenta Guimarães
— Maria José Ferreira de Oliveira Macedo, pais e 

sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— Angelina Mariz Pereira
— Ursina Amorim Alves
— Rosália do Vale Ferreira
— Manuel Ribeiro Ferreira e Arlindo Martins Afonso
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albino Faria Azevedo, esposa e nora
— Augusto Pires Rosmaninho, esposa, filho e nora
— Diamantino Gomes Mendanha, esposa, filho e 

família
— Hilário Ribeiro Guimarães, esposa, filho e genro
— Joaquim Barbosa da Silva e filha
— José Pimenta da Silva e família
— Manuel Fonseca da Cruz, esposa e pais
— Manuel Gomes da Quinta e família
— Maximino de Matos, família e Joaquim Barbosa da 

Silva
— Paulina Rosa da Cruz, marido, filhos, neto e Armé-

nio José, esposa e nora
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Aurélio Alves Martins Cepa e Anselmo Pedrinha 
— Carolina Martins Catarino 
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros 
— Emílio Martins Fernandes do Monte 
— Eugénia dos Santos Capela e pais 
— Gracinda da Conceição Almeida e marido 
— Isaias Luís Dias, esposa, genro, filho Albino e nora
— José da Conceição Correia 
— Legionários Falecidos M.c. Legião de Maria
— Manuel Fernandes Catarino Faria e pais 
— Manuel Torres Gonçalves Marcos, pais, irmã e 

cunhados 
— Maria de Jesus Real Tomé 
— Maria dos Anjos Ribeiro Dias e irmão 
— Zacarias Cardoso Martins 
— Zacarias Martins Cardoso, esposa, João Gomes 

Tomé e esposa 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Faria Torres, pais e irmão
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— António Gonçalves Belinho, esposa, Rosa Belinho 

e Manuel Carvalho
— António Santil Pereira
— Dolores Fernandes Morais e marido
— Esperança Fernandes do Cabo e marido
— Joaquim Alves Pereira
— Júlia Branco da Costa e marido
— Laura Gomes Pimenta e marido
— Lídia Mendanha Gonçalves
— Lucínda Fernandes Gomes
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel Catarino de Sá e esposa
— Manuel Morais Cruz
— Maria Gomes Miranda e marido
— Maria Gracinda Catarino Esteves e marido


