
Concerto ao Papa Francisco (Esposende)  
No próximo sábado, dia 17 de Dezembro, o Papa Fran-

cisco celebra o seu Octogésimo Aniversário Natalício.
A celebrar o aniversário do Papa teremos, pelas 

18h00 (antes da Missa Vespertina), na Igreja Matriz de 
Esposende, um Concerto Musical pelo Coro de Câmara 
da Igreja Matriz. 

Visita aos Doentes/Idosos  
Como já é habitual, nesta época em que se aproxima 

o Natal, costumamos visitar os doentes e idosos. Para o 
podermos fazer a visita a todos, torna-se necessário fazer 
a inscrição dos mesmos na Sacristia de cada Paróquia até 
à próxima quarta-feira, dia 14.

Na Quinta-feira iremos já fazer visita em Rio Tinto 
e Fão.

Também alguns Grupos de Jovens  pretendem fazer 
a mesma visita em Dia de Natal, acompanhados de um 
Ministro Extraordinário da Comunhão. Os interessados 
devem fazer a inscrição na Sacristia.

Campanha de Solidariedade  (Fão)  
O Grupo de Jovens de Fão leva a efeito uma Cam-

panha de Solidariedade, nesta época de Natal, em favor 
das famílias mais necessitadas. Os dias de campanha são 
este fim de semana (10 e 11 de dezembro) e no próximo 
(17/18 de dezembro). 

Estarão à porta da Igreja caixas para receber as ofertas 
para os Cabazes de Natal que serão distribuídos a partir 
do dia 20 de dezembro. 

Novena do Menino (Fonte Boa) 
Inicia-se no próximo sábado, dia 17 de dezembro, 

a Novena do Menino Jesus organizada pela catequese.  
Esta será celebrada todos os dias às 18h30, exceto 

ao sábado e ao domingo que será meia hora antes da 
Eucaristia.

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, con-

tinuam em pagamento, até ao final do Ano, os Direitos 
Paroquiais. Em Portugal, está consignado, a partilha em 
todas as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da Família. 
Ao Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para 
a missão da nossa Comunidade. 

Podem levar da Igreja os respectivos envelopes e 
entregar  ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica da 
Igreja ou depositar no Ofertório das Missas.

3.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Is 35, 1-6a. 10;
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – Tg 5, 7-10;
Evangelho – Mt 11, 2-11.
A liturgia deste Domingo lembra a proximidade da 

intervenção libertadora de Deus e acende a esperança 
no coração dos crentes. Diz-nos: “não vos inquieteis; 
alegrai-vos, pois a libertação está a chegar”.

A primeira leitura anuncia a chegada de Deus, para 
dar vida nova ao seu Povo, para o libertar e para o con-
duzir – num cenário de alegria e de festa – para a Terra 
da liberdade.

Temos aqui um autêntico “hino à alegria”, destinado a 
acordar a esperança e a revitalizar o ânimo dos exilados. 
Qual a razão dessa alegria? É que Deus “aí está para fazer 
justiça”: Ele vai intervir na história, vai salvar Judá do 
cativeiro, vai abrir uma estrada no deserto para que o seu 
Povo possa regressar em triunfo a Sião.

Para os otimistas, o nosso tempo é um tempo de 
grandes realizações, de grandes descobertas, em que se 
abre todo um mundo de possibilidades ao homem; para 
os pessimistas, o nosso tempo é um tempo de sobreaque-
cimento do planeta, de subida do nível do mar, de des-
truição da camada do ozono, de eliminação das florestas, 
de risco de holocausto nuclear… Para uns e para outros, 
é um tempo de desafios, de interpelações, de procura, 
de risco… Como é que nós nos relacionamos com este 
mundo? Vemo-lo com os olhos da esperança, ou com os 
óculos negros do desespero?

A segunda leitura convida-nos a não deixar que o de-
sespero nos envolva enquanto esperamos e a aguardarmos 
a vinda do Senhor com paciência e confiança.

Muitos Cristãos fazem, todos os dias, a experiência in-
tolerável de viver na injustiça, no medo, no sofrimento, à 
margem da vida, privados de dignidade… Tiago diz-lhes: 
“apesar do sem sentido da vida, apesar do sofrimento, 
Deus não vos abandonou nem esqueceu, mas vai liber-
tar-vos; aproxima-se a dia da intervenção salvadora de 
Deus… Esperai-O, não com o coração cheio de revolta, 
que vos destrói e que magoa todos aqueles que, sem ter 
culpa, vivem e caminham a vosso lado, mas com espe-
rança e confiança”.

O Evangelho descreve-nos, de forma bem sugestiva, 
a acção de Jesus, o Messias (esse mesmo que esperamos 
neste Advento): ele irá dar vista aos cegos, fazer com 
que os coxos recuperem o movimento, curar os leprosos, 
fazer com que os surdos ouçam, ressuscitar os mortos, 
anunciar aos pobres que o “Reino” da justiça e da paz 
chegou. É este quadro de vida nova e de esperança que 
Jesus nos vai oferecer. 

A “dúvida” de João acerca da messianidade de Jesus 
não é chocante, mas é sinal de uma profunda honestida-
de… Devemos ter mais medo daqueles que têm certezas 
inamovíveis, que estão absolutamente certos das suas 
verdades e dos seus dogmas, do que daqueles que pro-
curam, honestamente, as respostas às questões que a vida 
todos os dias coloca...
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A Casa dos Profetas (Lc 1,39-56)
Já ao refletirmos sobre “a 

Casa dos inícios” víamos que em 
Maria se cumpriam as profecias: 
a) “O Senhor está contigo”, como 
esteve com Moisés, Jeremias e 
tantos outros; b) “A virgem dará 
à luz”, conforme anunciou o pro-
feta Isaías (Is 7,14). c) Jesus “ocu-
pará o trono de David”, como foi 
prometido pelo profeta Natan (2 
Sam 7,12s); d) “O seu Reino não 
terá fim”, como foi prometido 
pelo profeta Daniel (Dn 7,14); e) 
Ele será fruto da ação criadora 
do Espírito, como foi prometido 
por Isaías (Is 11,1-3); f) Ele será 
chamado Filho de Deus, como foi 
prometido a David (2 Sam 7,14).

Só por isso já poderíamos 
dizer que Maria foi uma Casa para os profetas.

Mas Maria é Casa dos Profetas também porque Ela 
mesma é um Profeta: alguém que fala em nome de Deus, 
pois traz em si o próprio Deus. Em Lc 1,39-56 vemos, na 
visita a Isabel, Maria a levar a Palavra de Deus Encarnada 
(Jesus que vai no seu ventre) ao encontro dos outros. 
Lucas quer mostrar Maria como um modelo de solidarie-
dade, da comunidade fiel que atende a todos os irmãos 
necessitados. O serviço de Maria a Deus se concretiza 
no serviço aos irmãos e irmãs necessitadas. Descrevendo 
a visita de Maria a Isabel, Lucas quer ensinar como as 
pequenas comunidades devem fazer para transformar a 
visita de Deus em serviço aos irmãos e irmãs. O nosso 
acolhimento à Palavra de Deus concretiza-se no serviço 
concreto às pessoas mais carentes. Assim estaremos a ser, 
como Maria, Casa de Profetas

Lucas acentua a prontidão de Maria para atender ao 
apelo de Deus contido nas palavras do anjo. O anjo tinha-
lhe falado da gravidez de Isabel. Imediatamente, Maria sai 
de sua casa para se colocar a serviço de Isabel. Devemos, 
também nós, “sair de nossas casas”, e estar bem atentos 
às necessidades concretas das pessoas e procurar ajudar 
na medida de nossas capacidades e possibilidades.

Até ao anúncio do Anjo Maria levava uma vida “nor-
mal”; porém, depois do grande anúncio tudo muda; só 
Deus sabe o que passou pelos seus pensamentos: talvez 
muitas preocupações diante de um facto tão grandioso, 
do qual estava a participar diretamente. Porém, uma coisa 
é certa: ela confia no Senhor. 

Maria foi a primeira anunciadora da Boa Nova. 
Junto com ela, leva a mesma alegria recebida do anjo, 
leva também o Cristo e o Espírito Santo. Maria é aquela 
que conduz Jesus até aquela família, mais tarde será ela 
também que pede a Jesus para que ajude os noivos nas 
bodas de Caná; e ainda hoje ela continua atenta às nossas 
necessidades, com seu olhar materno.
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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 fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende) .............................  17h00 – 18h00
Quinta (Esposende) ............................. Encerrado
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

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



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e neto
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
Quarta-feira 14 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
— José Manuel Brandão Soares
— Rosa Maria Laranjeira de Barros Lima
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— António Catarino Azevedo ,pais e irmãos
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros
— António Fernandes da Fonte ,esposa e filho
— Belmiro Morgado Viana
— Clementina Reis do Monte 
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Manuel Escrivães Mariz 
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Mariz Vasco ,pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho  
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
— Manuel Ramos dos Santos e família
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. Bento (mc Alice Monte)
— Almas (mc Lurdes Silva)
— Adelino Fernandes Eiras, esposa e filho
— Albino Gomes Machado e família
— Alfredo da Silva Miranda, pais e sogros
— Arminda Gomes de Ascenção e marido
— Carlos Dias Hipólito e esposa
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Felismina Gonçalves Lopes
— Joaquim Catarino de Faria
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Rosa Gonçalves da Costa
— Zacarias Lopes Fernandes do Monte e família
Quinta-feira    15 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes, esposa e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Maria Torres Faria e Silva e seus pais
— Maximino de Matos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Alexandrina Gomes dos Santos
— António Alves da Cruz
— António Lopes da Silva Miranda
— Arminda Figueiredo Sá e marido
— Felisbela Ferreira Braga
— Francisco Barbosa de Melo 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira Azevedo
— Domingos de Sá Rosas
— Florinda Alves Miranda (Ass. Sag. Coração de Jesus)
— Joaquim Gonçalves do Vale e esposa
— José Gonçalves Neiva
— Laura de Sousa, mãe, filha e marido 
— Maria Alves Maciel e marido
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos

— Rosalina Lopes dos Santos
— Salvador Alves da Lage, esposa e filha (José Maciel)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Sampaio Pires Braga, Pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa e filha
— António Gonçalves Jorge Alves Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Beatriz Gonçalves de Sá, marido, pais e nora
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá e Felicidade Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Porfírio de Lemos Neiva e família
Sexta-feira     16 de dezembro
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Festa de Natal da Escola Básica
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Luzia Marques Rei, marido e filhos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Delfino da Silva Couto
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Ermelinda Costa Lata
— Raimundo Rolo Pereira
— Franclim Gaifém Campos 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— António Catarino Ferreira Neves e família
— Arminda Gomes N. Morais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— José Joaquim Mouquinho Costa ,pais e irmã
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino ,pais e sogros
— Manuel Rodrigues Fernandes
— Manuel Vasco Azevedo
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Adelino Hipólito da Silva e pais
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— António Gomes Tomé e esposa
— Carolina Carvalho Machado
— Manuel da Silva Marcos, pais e avós
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Faria Dias, pais e sogros
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto Fer-

nandes Martins
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alcino Machado de Sá e filho
— Carolina de Sousa e irmãs
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família 
Sábado 17 de dezembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa (1.º Anv.)

Segunda-feira 12 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria Adriana Queirós Portela
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Acção de Graças do Senhor Bom Jesus e Santo Amaro
— Ana Ramos de Sá e família
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Marcos Fradique
— Nuno Machado Ferreira, pais e irmã
— Ondina Reis, José Oliveira, Avelino Graça e Maria 

José Oliveira Graça
— Padre Chaves e Joaquim do Norte Miranda
— Rita Martins Torres, Joaquim Pires do Monte e Maria 

Torres do Monte
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adélia LeiteLopes Veloso
— Angelina Gonçalves Miranda e Família
— António Miranda Domingues e Família
— Carolina Miana Correia e Marido
— Isidro Faria da Cruz
— José Gomes da Silva
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Veloso Carvalho e Família
— Maria Calista Ferreira
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e Avós
Terça-feira 13 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Rosa de Sousa, marido e filho
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Luzia
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Gabriel Rodrigues de Oliveira, irmã, cunhado e so-

brinhos
— Joaquim Aguiar Abreu
— Manuel da Costa Barroso
— Maria Moreira Barros
— Maria Moreira Gomes, marido e filha
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Santa Luzia
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos (Conf. Almas)
— António Pereira Azevedo
— Deolinda Ferreira da Silva (21)
— Firmino Silva Azevedo, esposa e pais
— José Alves da Lomba (30)
— Rogério dos Santos Barroso (Ass. Sag. Coração de Jesus)
— Rosa da Fonte Brandão, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Vera Rosália Neiva e família
— Albina Barbosa da Silva e marido
— Américo Bento Queirós
— Ana Brás Júnior e família
— Beatriz Pinheiro Neto (conf. da Almas)
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhados e sobrinhos
— João da Costa Cruzio, esposa e neto
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel de Jesus Silva (conf. das Almas)
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves (conf. das Almas)
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais

16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Pelas intenções do Santo Padre
— Manuel Meira Alves
— Manuel de Jesus da Silva
17h00 – igreja paroquial de Gemeses

No final, Festa de Natal da Catequese
— Félix de Sá Rosas (esposa) 
— Florinda Alves Miranda
— Amélia Pereira da Silva e marido, filhos, noras e 

genros e neto (neta Maria Amélia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Lucinda Fernandes Gomes (30.º dia)
— Almas (m.c.Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Pelas intenções do Santo Padre
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres
— Manuel Alves da Rendeira e esposa
— Rosália Gomes dos Santos e Manuel Martins do 

Monte
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Pelas intenções do Santo Padre
— Rosa Maria Laranjeira de Barros Lima (30.º dia)
— António Gomes da Silva Torres (30.º dia)
Domingo   18 de dezembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Aires Fernandes Pereira 
— Maria Azevedo Domingues, filho, pais e sogro
— Mário Ferreira Morgado 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Ação de Graças nas Bodas de Ouro Matrimoniais de  

Manuel Alves de Oliveira e Maria Laura Barros Lopes
12h00 – igreja Matriz de Esposende

Bênção das Grávidas
— António Lopes da Silva Miranda
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Bênção das Grávidas
Tal como no ano passado, esta bênção estende-se 

a todas as paróquias da Unidade Pastoral, estando 
aberta a todas as grávidas que queiram aparecer, 
mesmo não pertencendo à Unidade Pastoral.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que 
contam receber esta bênção se inscrevam  até ao dia 
15 de dezembro, para podermos reservar os lugares e 
prepararmos a pequena recordação que costumamos 
oferecer.


