
16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 12, 13. 16-19; 
Salmo – Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a;
2.ª Leit. – Rom 8, 26-27;
Evangelho – Mt 13, 24-43.

A liturgia do 16.º Domingo do Tempo Comum 
convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de 
misericórdia, a quem não interessa a marginalização 
do pecador, mas a sua integração na comunidade do 
“Reino”; e convida-nos, sobretudo, a interiorizar essa 
“lógica” de Deus, deixando que ela marque o olhar que 
lançamos sobre o mundo e sobre os homens.

A primeira leitura fala-nos de um Deus que, apesar 
da sua força e omnipotência, é indulgente e miseri-
cordioso para com os homens – mesmo quando eles 
praticam o mal. Agindo dessa forma, Deus convida 
os seus filhos a serem “humanos”, isto é, a terem um 
coração tão misericordioso e tão indulgente como o 
coração de Deus.

A segunda leitura sublinha, doutra forma, a bon-
dade e a misericórdia de Deus. Afirma que o Espírito 
Santo – dom de Deus – vem em auxílio da nossa 
fragilidade, guiandonos no caminho para a vida plena.

O Evangelho garante a presença irreversível no 
mundo do “Reino de Deus”. Esse “Reino” não é um 
clube exclusivo de “bons” e de “santos”: nele todos 
os homens – bons e maus – encontram a possibilidade 
de crescer, de amadurecer as suas escolhas, de serem 
tocados pela graça, até ao momento final da opção 
definitiva.

Hoje, o Senhor apresenta-nos três parábolas: a do 
trigo e do joio semeados no campo do mundo e do 
nosso coração, a do grão de mostarda que cresce e 
abriga as aves dos céus e, finalmente, a do bocado de 
fermento que leveda toda a massa... As três parábo-
las mostram a fraqueza do Reino, a sua fragilidade 
escandalosa, mas também a sua força invencível, o 
seu poder, a sua capacidade de tudo impregnar e trans-
formar, até chegar à vitória final. Só que para com-
preender isso – os mistérios do Reino –, é necessário 
ter a paciência, a sabedoria que nos dá a capacidade 
de acolher os tempos e modos de Deus.  A descoberta 
da beleza de Deus e suas atitudes de liberdade, de 
misericórdia, de sabedoria incrementam em nós a 
mansidão, a paz, a tolerância, uma sadia convivência 
na alegria do evangelho. Um Deus de justiça e de 
grandeza que se revela na indulgência, na bondade e 
na misericórdia. Um Deus que folga quando o justo 
é humano. Um Deus que vem em auxílio da nossa 
fraqueza e pobreza. Um Deus que vê no íntimo dos 
corações e sente alegria por todos os seus filhos a 
quem quer derramar vida abundante.
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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

Visitas Pastorais e Crisma
Embora tivéssemos já dado início às Visitas Pastorais 

ao nosso Arciprestado com os “Encontros preparató-
rios de Reflexão”, quando íamos começar com a cele-
bração do encerramento e Crisma em cada paróquia, 
ficamos confinados.

Embora sujeitos a termos de cumprir todas as regras 
de segurança nas celebrações e apesar de não sabermos 
como vamos estar no futuro, marcamos já novas datas 
para o encerramento das Visitas Pastorais.

Para tornar mais fácil a ocupação dos espaços, os 
padrinhos do crisma serão apenas um ou dois em cada 
paróquia, ficando assim os crismandos com o mesmo 
padrinho, poupando lugares nas celebrações e simpli-
ficando os atestados de idoneidade.

Conforme o número dos crismandos, as celebrações 
poderão variar. 

As novas datas previstas são as seguintes:
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

Renovação das matrículas... 
A Primeira Matrícula da Catequese deve ser feita 

preenchendo a ficha online disponibilizada na nossa 
página no separador da catequese https://paroquia-
desposende.wordpress.com/catequese/ 

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

Contas da Paróquia de Gemeses
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gemeses (S. Miguel) 

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

Receita
71 Culto  ....................................................... 8.124,70 €
72 Festas .................................................... 22.483,81 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 7.167,50 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ....... 1.670,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.010,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ............ 000,00 €
77 Outras Receitas  ...................................... 3.733,06 €
     Total de Receita  .................................. 44.189,07 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 16.080,40 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 3.610,00 €
63 Outras depesas e encargos..............................2,55  €
64 Despesas com Pessoal  ............................... 000,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.010,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ..... 5.634,27 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 9.515,70 €
     Total de Despesa  ................................. 35.852,92 €
     Saldo de 2019  ........................................ 8.336,15 €
     Saldo de 2018  ...................................... 49.507,52 € 
     Saldo para 2020  .................................. 57.843,67 €

Dez lições do Papa a encorajar os jovens...
6. Cuida dos pobres
O Papa também lhes pediu que sejam responsáveis 

com o mundo, com a vida, especialmente com os po-
bres. “Cada injustiça contra um pobre é uma ferida 
aberta, e diminui sua própria dignidade”.

7. Vencer o medo
“Vencei o medo”, foi o outro pedido do Pontífice. 

“Pedi a Deus o dom da coragem. Recordai que Jesus 
venceu por nós o medo: o nosso maior inimigo não 
pode fazer nada contra a nossa fé”.

“E quando te sentires assustado diante de qualquer 
dificuldade da vida, lembra-te de que não vives só por 
ti mesmo. No Batismo, a tua vida foi imersa no mistério 
da Trindade e, por isso, pertence a Jesus”.

8. Lembra-te de que Jesus vive em ti
Entretanto, “se um dia te apavorares, ou pensares 

que o mal é muito grande para ser desafiado, pensa 
simplesmente que Jesus vive em ti”.

9. Nenhum erro te deve aprisionar
Por último, o Papa Francisco também assegurou 

que não se deve desanimar pelos erros: “Nada é mais 
humano do que cometer erros. Se erra, levante-se! 
Nenhum erro deve se tornar uma prisão”.

10. Se estiveres no chão, levanta-te!
“Onde quer que estejas, constrói! Se estiveres no 

chão, levanta-te! Se estiveres sentado, coloca-te a 
caminho! Se o tédio te paralisa, realiza obras de bem! 
Se estiveres desmoralizado, pede que o Espírito Santo 
possa preencher o teu vazio”.

“O Filho de Deus não veio para os saudáveis, 
mas para os doentes. Portanto, veio também para ti. 
E se errares novamente no futuro, não tenhas medo, 
levanta-te! Deus é teu amigo”, concluiu o Papa.
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— Olinda Martins Catarino, marido e pais
— Zacarias Cardoso Martins 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Justino Fernandes da Costa
— Manuel Carreira de Azevedo
— Manuel da Venda Dias
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo e marido
— Maria Azevedo Martins
Quinta-feira  23 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Manuel Neiva Losa e Maria Augusta Neiva Losa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Alves Ferreira e marido
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António Jorge Miranda Pires e família
— Arlindo Fernandes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Penteado e pai
— Manuel de Jesus da Silva e família
— Maria Amélia Alves Ferreira
— Maria Celeste Pires e família
— Martinho Brás Pires
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Eiras Barreiro
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Aurélio José Gomes da Cruz, esposa, filho e cunha-

do António
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Maria Jacinta dos Santos Alves
— Maximino de Matos
— Teresa Pimenta Guimarães, pais e irmãos
Sexta-feira 24 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— João Terra de Sá e esposa
— Maria Amélia Faria Cabreira Agra da Venda
19h00 – igreja matriz de Fão 
— Albino Gageiro Cardoso Torres, esposa, filho, pais e 

irmãos
— Jacinta Gaifém de Campos
— Maria Amélia Faria Cabreira Agra da Venda
— Teresa Alves da Lage
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Gabriel de Campos Santil
— Joaquim Emílio Carreirinha Faria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Moreira da Venda

Segunda-feira 20 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Francisco Ribeiro Couto
— Manuel Neiva Losa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças a S. Bento
— Adelaide Campos Gonçalves e pais
— Maria de Fátima Solinho Martins
Terça-feira  21 de julho
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Maria de Brás Lima e Teresa Martins Alves 

Felgueiras e famíla
— José Maria de Barros Lima Costa, pais e sogros
— José Fernando Loureiro Correia
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Queirós e família
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— 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
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Francisco Gomes da Silva, esposa e sogros
— Joaquim Moreira Barros
— Joaquim Pimenta Gomes, seus pais e avós
— Maria da Silva Vieira de Sousa
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves Malgueiro
— Fernando Correia Araújo
— Francisco Gonçalves Fernandes Faria e Sogros
— Joel Martins Carvalho e Esposa 

Quarta-feira 22 de julho 
17h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
19h00 – igreja matriz de Fão
— António dos Anjos Mendanha
— António Gonçalves da Silva, esposa e filhos
— Domingos Araújo Ferreira
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião, S. Bento e S. Amaro (mc Angelina)
— Emílio Martins Fernandes do Monte
— Joaquim Gonçalves Marcos e esposa
— José Fernandes de Azevedo
— Julia de Jesus Ferreia e família
— Manuel Augusto de Almeida, esposa e filho
— Manuel Passos Rodrigues, Olinda Gomes e Manuel 

Ribeiro
— Manuel Rodrigues Filipe do Monte
— Maria Fernanda Fernandes Faria
— Maria Olinda Fradique Gonçalves Souto e marido
— Matelina Fernandes Faria e filha Maria Elisa Faria 

Leite

09h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos 
10h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião (Missa da Festa)

No final, Adoração do Santíssimo até às 12h30
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— S. Bento e Nossa Senhora de Guadalupe
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe e João Paulo 

Lopes Ferreira
— Americo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Avelino Miranda Figueiredo
— Carlos Miguel Vilas Boas
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e família
— Deolinda Losa Couto (8)
— José Lemos Barbosa e esposa
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— José Torres Ferreira (mc pessoa amiga)
— Manuel do Vale Morgado, esposa e filho
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria  Alice Sousa Martins, irmã, mãe e  pai
— Mário Ferreira Morgado e nora Firmina
— Miquelina Martins Pinheiro
— Pais e sogros de Álvaro Portela
— Rosa Ferreira Martins, marido, filho e Marcelino 

Lima Neves, pais e irmã
— Rosa Morgado Santa Marinha, marido, pais, sogros, 

neto e restante família
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
11h30 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
12h15 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel Martins de Sá Pereira
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Bartolomeu dos Mártires

Abertura das Unidades de Saúde
com medidas de contingência

1. Pedidos de Medicação
Deverão ser solicitados via telefone/ e-mail ou na 

plataforma Área Portal do Cidadão. Para facilitar o 
processo, discrimine toda a medicação que precisa.

2. Renovação de Baixa Médica
Deverá entrar em contacto com a sua Unidade de 

Saúde Familiar (USF) até ao dia anterior ao seu térmi-
no, via telefone/e-mail. Ser-lhe-ão dadas orientações 
ajustadas ao seu caso.

3. Pedidos de consulta programada (marcação 
de grupos prioritários: Saúde Infantil, Saúde Materna, 
Diabéticos e Hipertensos descompensados)

Deverá entrar, previamente, em contacto com a sua 
USF via telefone/e-mail e o seu caso será orientado.

4. Consultas/ tratamentos programados
Só se deverá dirigir à USF à hora marcada.
5. Consulta aberta
Deverá contactar previamente a sua USF via tele-

fone/e-mail. Será posteriormente contactado por um 
profissional de saúde que orientará o seu caso.

— 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)

20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Maria Alcinda Deveza Queiroga
— Serafim Torres do Vale e esposa
Sábado 25 de julho 
16h30 – Paróquia de Rio Tinto
— S.  Tiago
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Laurinda da Silva Sampaio
— Albino José Neto
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Maria Fernanda Gonçalves Novo (30.º dia)

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Adelaide Vasco de Azevedo (30.º dia)
— Maria Elisabete da Cunha Mariz (30.º dia)

18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Amélia Gonçalves Martins Machado  (30.º dia)
— Maria de Lourdes Martins Fernandes  (30.º dia)
— Maria do Carmo Marques Lagoela (1.º Aniv.º)

19h15 – igreja matriz de Esposende
— S.  Tiago
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
Domingo           26 de julho
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
—  Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelino da Lage Maciel (mc esposa)
— Aida Pereira de Azevedo Maciel (2)
— António Pereira Azevedo 
— Diamantino Carreira de Azevedo
— Domingos Gonçalves Ferreira 
— Domingos Santos Silva (mc Confraria das Almas)
— Florinda Ferreira de Barros, marido e familia
— José Domingos Martins Vilas Boas e cunhado 
— Laurinda Silva Lage (mc filha Deolinda)
— Manuel Carreira Martins e familia 
— Marcelina da Costa Freire, marido, filhos, genros, noras 

e família (mc neta Maria Sá)
— Maria Alice de Sousa Martins
— Maria Valentina Alves Maciel, marido e familia
— Ramiro Cruz da Quinta e esposa
— Raul Manuel Carvalho de Faria 
— Virginia Alves dos Santos e família (mc filha Teresa)  

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