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

o Natal, costumamos visitar os doentes e idosos. 
Na próxima terça-feira iremos a  Vila Chã e Apúlia.  

depois de já termos ido aRio Tinto, Fão e Fonte Boa.
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.

Novena do Menino (Fonte Boa e Gemeses) 
A Novena do Menino Jesus organizada pela cateque-

se de Fonte Boa será celebrada todos os dias às 18h30.
Na paróquia de Gemeses será celebrada às 18h45.

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.

4.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Is 7, 10-14; 
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – Rom 1, 1-7;
Evangelho – Mt 1, 18-24.
Neste último domingo de Advento, destaca-se o anún-

cio do mistério do Natal que foi preparado ao longo da 
história. A Liturgia da Palavra deste domingo apresenta-
nos a reacção de três pessoas diante deste anúncio: Acaz, 
Maria e José.

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que 
Jahwéh é o Deus que não abandona o seu Povo e que quer 
percorrer, de mãos dadas com ele, o caminho da história… 
É n’Ele (e não nas sempre falíveis seguranças humanas) 
que devemos colocar a nossa esperança.

Na segunda leitura, sugere-se que, do encontro com 
Jesus, deve resultar o testemunho: tendo recebido a Boa 
Nova da salvação, os seguidores de Jesus devem levá-la 
a todos os homens e fazer com que ela se torne uma rea-
lidade libertadora em todos os tempos e lugares.

O Evangelho apresenta Jesus como a incarnação 
viva desse “Deus connosco”, que vem ao encontro dos 
homens para lhes apresentar uma proposta de salvação. 
Contém, naturalmente, um convite implícito a acolher 
de braços abertos a proposta que Ele traz e a deixar-se 
transformar por ela.

Jesus, o Messias, é Filho de David. Todos os evan-
gelistas têm a preocupação de sublinhar a descendência 
davídica de Jesus, situando-a na esperança dos tempos 
messiânicos. Jesus quer dizer “Deus salva”. O tempo 
messiânico, no sentido profético, significa vencer a mal-
dição do paraíso (Jardim do Éden)
de compreender a paz, a renovação da solidariedade e da 
harmonia entre as pessoas, como se se voltasse de novo ao 
paraíso do Génesis. A história da humanidade seria uma 
nova história, porque o homem seria verdadeiramente 
homem. Aliás, é isto mesmo que nos pede o Sr. Arcebis-
po ao convidar-nos a vivermos com auto-domínio, que 
controla as pressões que surgem de todo o lado e podem 
escravizar impondo hábitos e rotinas prejudiciais à vida 
familiar e pessoal.Não nos encontraremos presos a roti-
nas impensadas que nos tornam meros imitadores sem 
reflexão prévia capaz de justificar as atitudes?

Maria é a nova Eva. Por ela, a relação que existia entre 
os homens e Deus pode ser restaurada.

José é a imagem do crente, crê mas não compreende 
o que se está a passar à sua volta. Desde este ponto de 
vista, é muito parecido connosco. O que ele vê, o que ele 
espera e deseja não é o que está a viver. Mas, José é um 
crente como Abraão, ou seja, confia no projecto de Deus. 

Por outro lado, neste domingo, encontramos a figura 
de Acaz, o crente que tem medo de acreditar. 

José e Acaz são duas figuras muito diferentes. Com 
o Natal à porta podemos questionar se a nossa atitude é 
como a de Acaz, seguindo as ideias daqueles que os seus 
valores nos afastam da fé ou se, como José, confiamos 
nos projetos de Deus que vem ao nosso encontro.
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A casa das dúvidas e dos sonhos (Mt 1,18-25)
Até ao anúncio do Anjo Maria 

levava uma vida “normal”, com 
sonhos e dúvidas, certamente; 
porém, depois do grande anúncio 
tudo muda; só Deus sabe o que 
passou pelos seus pensamentos: 
talvez muitas preocupações di-
ante de um facto tão grandioso, 
do qual estava a participar di-
retamente, mas como que num 
sonho. Porém, uma coisa é certa: 
ela confia no Senhor. 

Nesta quarta semana do Ad-
vento, pensamos em Maria e 
José e nos preparativos para o 
nascimento de Jesus, em Belém, 
que significa precisamente «a 
Casa do Pão». Pensamos nas di-
ficuldades de uma família pobre e 

simples. Pensamos nos casais mais novos, que estão a dar 
os primeiros passos na construção de uma família. Todos 
têm sonhos e dificuldades, como São José, o esposo da 
Virgem Maria (“a Casa dos sonhos”). Diz o Evangelho 
que São José não compreendia o que se estava a passar 
(“a Casa das dúvidas” para José e para Maria).

Ao relatar o nascimento de Jesus, São Mateus conta 
que José esteve prestes a divorciar-se de sua esposa, 
Maria, quando se apercebeu de que ela estava grávida.

José e Maria, dois jovens israelitas estavam compro-
metidos. Tinham concretizado a primeira fase do ma-
trimónio, e esperavam poder ir brevemente viver juntos 
uma vez decorrido o prazo estipulado (era um sonho). 
Mas, nesta fase de espera, Maria foi escolhida por Deus 
para ser a mãe de seu Filho. Informado disso, José viu-se 
perante um sério problema: como competir com Deus pelo 
amor de uma jovem? Podia ter a Deus como contendor? 
Não. Nem podia apropriar-se de um filho que não era 
seu, mas que vinha do céu. Seria uma injustiça. E aqui, 
então, se esclarece a decisão de José e resolve deixar a sua 
esposa livre do compromisso, e divorciar-se em segredo.

E assim tinha decidido, quando em sonhos se lhe 
apresenta um anjo e lhe diz que não tenha medo (isto é, 
escrúpulos) em tomar a Maria como esposa, porque em-
bora o filho que ela espera venha de Deus, ele lhe porá o 
nome de Jesus quando nascer. Por outras palavras, Deus 
pede a José que fique junto de Maria. Porque, apesar dela 
ter sido eleita para Deus, ele também foi eleito – também 
faz parte do plano de salvação. 

Maria e José amaram a Deus em conjunto. Estiveram 
juntos desde o princípio. Por isso, hoje, quando tantas 
famílias atravessam momentos de crise, quando muitos 
casamentos metem água por todos os lados, e a Igreja 
não dispõe de modelos conjugais, convém lembrar José, 
a quem Deus quis santificar em família unido para sempre 
a Maria.
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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) .............................  19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 10h00 – 12h00

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

Sonho
de Natal!...

Que este Sonho de Natal
no seu sentido integral

traga uma esperança contida
de amor e fraternidade

e recíproca amizade
p’ra ter mais sentido a vida.

Que termine o sofrimento
daqueles cujo tormento

é de dor e opressão:
aos tristes dê alegria

e volte a dar companhia
a quem vive em solidão.

Do que o Natal nos traz
que traga sem falta a paz

de que o mundo bem carece
p’ra que não permita a guerra

nem haja fome na terra
e um Novo Mundo comece.

Que o Menino da bondade
permita a realidade

de todos sermos iguais
em sentimentos unidos
faça que os dias vividos
possam ser todos Natais.

Feliz Natal!...



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
— José Manuel Rodrigues Silva, pais, sogros e cunhados
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— António Torres da Silva
— Arménio Mariz Faria,Manuel Campos Neves e Caro-

lina A.Vasquinho 
— Carlos Manuel Oliveira Torres ,pai e avós
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Martins Dias
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Manuel Sousa Caseiro ,pais e irmãos
— Manuel Sousa Sá Lopes  e  esposa 
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho 
— Maria Maurício Pereira e filho  
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família
— António Joaquim Durães, esposa e Álvaro P. Catarino
— Joaquim Pedrosa Ribeiro 
— Manuel Dias de Miranda
— Maria Rodrigues Sá Pereira,marido e filhos
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Silva)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Damião António Agra e família
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Felismina Gonçalves Lopes
— Fernando Gomes Duarte Estremina
— Fernando Rodrigues Escrivães
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alves Quinta Junior, esposa e Anselmo Pedrinha
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho, genro, pais e sogros
— Maria Alves da Cunha e Alice Dias dos Santos
— Maria Alvim Maia, pais e irmão
— Palmira Ferreira Guimarães e marido
— Sofia Gonçalves do Norte, marido e filho
Quinta-feira    22 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte e Silva
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Maia Vieira, pais e sogros
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Luís de Barros Zão e família
— Joaquim do Rosário, esposa e filhos
— Manuel Lopes da Silva Miranda e esposa
— Maria Adelaide Marques Reis e marido
— Maria Teresa Marques de Araújo Miquelino
— Virgílio de Jesus Loureiro, esposa e pais 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Novena do Menino às 18h45
—  Adelino Martins de Miranda (Ass. Sag. Coração de Jesus)
—  Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António da Lage Lima e suas irmãs (José Maciel)
— António Pereira Azevedo
— Diamantino Carreira de Azevedo 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— José Alves da Lomba
— José Gonçalves dos Santos e família e Fírminio Fer-

nandes Figueiredo e esposa (Paulino Santos)
—  Pai, sogro, tios, avós, restantes familiares e almas, 

Tina do Lima (filha, nora)

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael e tios
— Aurélio da Silva Branco, pais e irmão
— Horácio da Silva Penteado
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José Carlos Alves da Costa
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido, filha e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Porfírio Capitão Eira Novo, pais, sogros e família
Sexta-feira     23 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Alberto Eiras da Silva e família
— João Reis Loureiro e pais
— José Guerra Laranjeira
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Emídia Moreira Morais e cunhados
— Paulino Martins Alves, irmão e pais
— Rosa Morais da Silva
— Rufino Ferreira Soares, pais, sogros e cunhada 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais  
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Cidália Gomes da Costa e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Gonçalo Gonçalves Azevedo, pais e Carlos Faria 

Azevedo
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho ,pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Manuel Fernandes Aguiar
— Marcelino Pontes Carvalho e irmã
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Eugénia  Silva Moreda
— Maria Fernandes Vasquinho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Ondina)
— Adelino Dias da Silva, esposa e filhos Adelino e Manuel
— Adelino Fernandes Gon. Torre, esposa, pais e sogros
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Emília Ribeiro Machado
— Gabriel Gonçalves Lopes
— José António Faria Martins, esposa e filho e Manuel 

Martins Gonçalves Torres, esposa e familiares
— Manuel Martins Ferreira

Segunda-feira 19 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Josefina Beatriz Ferreira e mãe, Eva Ferreira
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Arminda Ferreira Viana e marido
— Carlos Morais da Benta
— Domingos Martins Lima e Maria Cardoso Paço e filha
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— Emília da Silva Campos e João Ferreira Morgado, 

esposa, filho e neto
— Francisco Gomes de Amorim
— Franclim Gaifém Campos
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albino Gomes Lucas,Esposa e Cunhada
— António Miranda Domingues
— Carolina Miana Correia e Marido
— Isidro Faria da Cruz,Sogros e Avós
— Joaquim Fontão Pereira,Pais e Sogros
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Manuel Fernandes Barros
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Calista Ferreira
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e Avós
Terça-feira 20 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Daniel Gonçalves Lacerda e esposa
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Delfim Faria e Silva e Maria Gonçalves Barros
— Hortência Fernandes Macieira, pais, sogros e sobrinho
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Gonçalves Pimenta e esposa
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Faria e Silva Cachada
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Ferreira Gomes e Marido
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Novena do Menino às 18h45
— António Cristiano Lopes Ferreira (Pais)
— António Pereira Azevedo
— Deolinda Ferreira da Silva (22)
— Manuel de Sousa Alves
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Manuel Pereira Gonçalves (Ass. Sag. Coração de Jesus)
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa, pais e tio Eugé-

nio (filha Lucília)
— Teresa dos Santos Alves
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
— Albino Sampaio de Boaventura
— Américo Fernandes, esposa, filho e Carminda Pires
— António da Silva
— Augusto Gonçalves Rocha, esposa, filho e Celeste Barros
— Beatriz Pinheiro Neto
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel de Jesus Silva
— Manuel Meira Alves 
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e familia
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
Quarta-feira 21 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia

— Maria Arminda Miranda da Nova
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Orlando Moreira Gomes
— Zacarias Rodrigues Carvalho
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha esposa
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Afonso Sá Pereira e esposa
— Manuel Matos Ferreira e genro
— Maria do Vale Morgado 
Sábado 24 de dezembro
16h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Alams (mc Confraria)
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Porfírio Capitão Eira Novo (30.º dia)
— António da Costa Fitas (30.º dia)
17h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
— Florinda Alves Miranda
18h00 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Calista Ferreira (30.º dia)
— Maria Jesus Costa Veloso (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Esposende
— Pelas intenções do Santo Padre
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Maria Lima Viana
— Eduardo Maciel dos Santos, sogros e irmã Albina
Domingo   25 de dezembro
09h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— 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
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Morgado Portela pais e sogros
— Adolfo Fernandes Pereira, esposa e família
— Elvira Miranda Trindade (prima)
— José Pereira Lima e família
— Manuel Fernandes Pereira
— Manuel Gomes Martins e esposa 
— Manuel Gonçalves Dias do Vale (esposa)
— Maria de Fátima Ferreira Oliveira
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Paulino da Costa Gonçalves, filho e Alcindo Ferreira 

Gonçalves
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
— Rosa Gonçalves Pereira, marido e filho 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Lopes da Silva Miranda
16h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais


