
Matrículas na escola...
...e na Catequese

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas para 
o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como 
na renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados 
de Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula 
de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começam a 
partir do dia 15 de junho. A Renovação da Matrícula, 
para os outros, decorrerá junto dos Coordenadores/
Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de Julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os 
pais devem entregar já a contribuição habitual (10,00 
€) para as despesas da Catequese, que não se limita à 
compra do catecismo.

Jardim de Infância de Vila Chã
Estão a decorrer as inscrições para o próximo ano le-

tivo no Jardim-de-Infância do Centro Social e Paroquial 
da Vila Chã, que é uma resposta educativa considerada 
como sendo a primeira etapa da educação básica que tem 
como princípio o desenvolvimento equilibrado da criança 
dos 3 aos 5 anos de idade. Estamos dispor para acolher as 
crianças da nossa terra e as das terras vizinhas. Mas não 
faz sentido que as nossas estejam a fugir da terra, pondo 
em risco a continuidade deste serviço à comunidade.

36.º Aniversário Jovens Nova Era
O grupo de Jovens Nova Era festeja o seu 36º Ani-

versário no dia 17 de junho e convida toda a paróquia 
a estar presente nesta celebração .

Este convite é dirigido especialmente a todos que 
fizeram parte do Grupo Nova Era  e dos Jovens Em 
Caminhada pois certamente foram marcados pela pas-
sagem por esta Família.

Desafiámos os ex-elementos a falarem com os jovens 
do seu tempo e juntarem-se a nós.

A festa começa com a celebração da missa ás 18h e 
continua no centro paroquial.

Esperamos reunir toda a família Nova Era e celebrar 
estes 36 anos de história.

Festa dos Santos Populares
A concentração das pessoas para a Festas dos Santos 

Populares em Fonte Boa é na Av. da igreja, com saída 
às 9h15 e em Rio Tinto, no adro da igreja, com saída 
às 9h10 do dia 14 de junho.

Domingo da Santíssima Trindade
1.ª Leit. –  Ex 34, 4b-6. 8-9; 
Salmo – Dan 3, 52.53-54.55acd-56
2.ª Leit. – 2 Cor 13, 11-13
Evangelho – Jo 3, 16-18.
Após termos celebrado o Natal do Senhor, quando 

contemplamos o amor do Pai, que enviou o Seu Filho 
ao mundo na potência do Espírito, que tornou fecundo o 
seio virginal de Maria Mãe de Deus; após a celebração 
do santo tempo pascal, quando fizemos memorial da 
paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor, que 
por nós Se ofereceu ao Pai num Espírito eterno; após 
concluirmos a Santa Páscoa com a celebração do dom 
do Espírito Santo no dia de Pentecostes, neste Domingo 
a Igreja convida-nos a proclamar a glória da Santíssima 
Trindade, o Deus uno e trino que é amor e deu-se a nós 
e nos salvou por amor.

A festa que hoje celebrámos não é um convite a deci-
frar a mistério que se esconde por detrás de “um Deus em 
três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que 
é amor, que é família, que é comunidade e que criou os 
homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

A primeira leitura sugere-nos a contemplação do 
Deus criador. A sua bondade e o seu amor estão inscritos 
e manifestam-se aos homens na beleza e na harmonia 
das obras criadas.

A segunda leitura, convida-nos a contemplar o Deus 
que nos ama e que, por isso, nos “justifica”, de forma 
gratuita e incondicional. É através do Filho que os dons 
de Deus/Pai se derramam sobre nós e nos oferecem a 
vida em plenitude.

O Evangelho convoca-nos, outra vez, para contemplar 
o amor do Pai, que se manifesta na doação e na entrega do 
Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada his-
tórica através do Espírito. A meta final desta “história de 
amor” é a nossa inserção plena na comunhão com o Deus/
amor, com o Deus/família, com o Deus/comunidade.

Não é à toa que, na primeira leitura de hoje o Senhor 
se revela escondendo-se na noite e na nuvem: “Ainda era 
noite... e o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com 
Moisés”. É o nosso Deus que se faz próximo, desce até 
nós por amor, mas não podemos compreendê-lo, domá-lo, 
domesticá-lo. Ele revela-se como amor puro e generoso: o 
seu nome é Amor e Misericórdia: “Senhor, Senhor! Deus 
misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e 
fiel...”, mas para experimentá-lo, para caminhar com ele, 
é preciso a atitude de Moisés: “ele curvou-se até o chão, 
prostrado por terra... E disse: ‘Senhor, acolhe-nos como 
propriedade tua’”. 

O nosso Deus ama-nos, o nosso Deus faz-se próximo, 
mas jamais será nosso parceiro, nosso amiguinho, nosso 
coleguinha, que pode por nós ser subornado e com o 
qual podemos negociar. Não! Ele é Deus! O seu nome 
é Eternidade, o seu nome é Infinitude, o seu nome é 
Amor! Ele é Deus!
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091Fé Contemplada com Maria
Rainha do Céu e da terra

“Maria participa da dignidade real – ensina Pio XII 
– porque desta união com Cristo Rei deriva para ela tão 
esplendente sublimidade, que supera a excelência de 

todas as coisas criadas. Desta 
mesma união com Cristo nasce 
aquele poder real, pelo qual ela 
pode dispor dos tesouros do Reino 
do Redentor divino”. O Reino 
de Maria é vasto como o de seu 
Filho, porque nada se exclui de 
seu domínio.

Pio XII cita ainda uma belíssi-
ma passagem da bula “Ineffabilis 
Deus” da proclamação do dogma 
da Imaculada Conceição por Pio 
IX: “Deus fez a maravilha de a 
enriquecer, acima de todos os 
anjos e santos, de tal abundância 
de todas as graças celestiais hau-
ridas dos tesouros da divindade, 

que ela – imune de toda a mancha do pecado e toda 
bela – apresenta tal plenitude de inocência e santidade, 
que não se pode conceber maior abaixo de Deus, nem 
ninguém a pode compreender plenamente senão Deus”.

Ao instituir a festa da realeza de Maria, Pio XII, em 
boa hora, chamou a atenção para um possível mal-enten-
dido, que poderia também acontecer com o Reinado de 
Cristo. A realeza de Maria não deve ser considerada em 
analogia com as realidades da vida política moderna. É 
verdade que não se podem representar as coisas do céu 
senão através das palavras e expressões da linguagem 
humana. 

Mas isso não significa que, para honrar Maria, se 
deva aderir a uma determinada forma de governo ou a 
uma particular estrutura política. Conclui o Papa: “Longe 
de ser fundado sobre as exigências dos seus direitos e a 
vontade de altivo domínio, o reino de Maria conhece uma 
só aspiração: o dom completo de si na sua mais alta e 
total generosidade”.

A festa da realeza de Maria a princípio foi celebrada no 
dia 31 de maio, como conclusão do mês em muitos países 
dedicado a Maria, com suas belíssimas noites marianas 
e ladainhas cantadas. Introduziu-se o costume da coroa-
ção de Maria, carregado de muita ternura, porque eram 
quase sempre crianças que coroavam a Mãe do Céu. A 
introdução da Missa vespertina diminuiu o interesse pelas 
“novenas”. A reforma litúrgica introduzida pelo Concílio 
Vaticano II preferiu celebrar no dia 31 de maio o mistério 
da Visitação e passou a festa de Nossa Senhora Rainha 
para o dia 22 de agosto, dentro da oitava da solenidade 
da Assunção de Maria ao Céu.

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 .................................................. 17h00 – 18h00
Quinta ...............................................  19h30 – 20h00
Sábado................................................ 15h00 – 16h00

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

(Continua)                            Frei Clarêncio Neotti, OFM



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquim Gomes Vendeiro e esposa
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel de Azevedo Linhares e esposa
— Maria da Eira Lopes
— Maria Irene da Silva Gonçalves e Abilio Fernandes 

da Fonte
— Maria Maurício Pereira e filho  
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
— Zacarias Fernandes do Monte e familiares falecidos
Quarta-feira 14 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Adélio Rodrigues Pereira
— José Guerra Laranjeira
19h00 – igreja paroquial de Fão
— António Fernandes Gonçalves e esposa, Almarinda
— Franquelim Gaifém Campos
— Verónica Morgan e Maria Augusta Campos Rolo e 

filhos
— Jose da Fonte Gaifem  e Maria do Rosário Afonso 

Carreira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da SIlva e família
— Armindo da ISlva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Barros do Monte
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Armindo Ribeiro Sá Condesso e pais
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pais
— Delfim Barros Gonçaves Real e sogros
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, pais, genro 

e sogros
— Maria do Monte Gonçalves Real
— Rosa Gonçalves da Costa
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Ana Agostinha Alves e marido
— Carlos Ferreira Morgado e mãe 
— Domingos Pinheiro Pereira
— Manuel da Cruz Pimenta
Quinta-feira  15 de junho

Corpo de Deus – Primeira Comunhão
09h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Paroquianos

09h30 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Paroquianos
09h00 – Igreja paroquial de Gemeses

Primeira Comunhão e Profissão de Fé
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— António Pereira de Azevedo e familia 
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
11h00 – Igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – Igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
14h00 – Igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento

No final, Procissão do Santíssimo
16h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Padres do Arciprestado 
Sexta-feira 16 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Francisco Ribeiro Couto
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Francisco da Cunha Ferreira
— João de Miranda de Jesus Ferreira e pais
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Ermelinda da Costa Lata 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
—  P.e Torcato Moreira
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda  Narciso Morais, José e Laurentino
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Cruz Pontes e sogros
— Manuel Faria Cruz
— Maria Auxilia Pontes Carvalho e irmão
— Maria Domingues da Venda e marido
— Maria Gonçalves Félix, marido, filhos e genro 
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva, filho e sogros
— Joaquim de Sousa Bezerra
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Gaifém Morgado, irmãos, pais, sogros e 

restante família
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— António da Conceição, esposa e filho
— Conceição Ferreira Gomes e marido 
Sábado 17 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Fé
— P.e Cãndido, P.e Paulino e P.e José Miguel
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa da Fé (Esposende e Vila Chã)
— Sagrado Coração de Jesus

Segunda-feira 12 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Antónia de Barros Lima, marido e sobrinho José Novo
— Francisco Ribeiro Couto
— José Alves de Sá e esposa
— Maria Arminda Miranda e família
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albina Barros Peixoto, filhos, marido e Dr. Albino 

Pedrosa Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— António Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Maria de Marcos Fradique
— Paula Cristina Laranjeira Reis
— Santo António, Nossa Senhora de Fátima e Pastori-

nhos
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
— Ana Rosa de Faria,Marido e Filhos
— António Miranda Domingues
— Isidro Faria da Cruz
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
21h30 – Procissão de Velas em Fão

Dos Lírios para a Capela de Santo António
Terça-feira  13 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santo António e Nossa Senhora de Fátima
— António Lopes da Silva Miranda
— António Luis de Barros Zão e família
— Eugênia Miranda Igreja, marido e genro
— Maria Adriana Queirós Portela
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Nossa Senhora de Fátima
— Santo António
— António Miranda da Silva (30)
— Brilhantina Ferreira Silva (5)
— Deolinda da Silva Azevedo
— Maria Ferreira de Sousa (afilhada)
— Teresa dos Santos Alves 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— Em honra de Santo António e São Francisco de Assis
— Adelino Barros Faria e pais
— Arménio José Gomes da Cruz e esposa
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Conceição Moreira Ferreira
— Delfim da Cruz Martins, filho, pais, irmãos e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Maia Vieira e sogros
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel António Portela Gonçalves e Maria Fernandes 

do Cabo
— Maria da Silva Vieira de Sousa
21h30 – Capela de Santo António da Fonte (Fão)
— Santo António e Nossa senhora de Fátima
21h30 – Capela de Santo António (Fonte Boa)
— Ação de Graças a S.to António  
— Almas
— Delfina Fernandes da Fonte

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— P.e Manuel António Ferreira Afonso  (7.º Dia)
— Alfredo Pedreira de Faria
— Brilhantina Ferreira Silva (6)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Teresa Ferreira Morgado, marido e filha (Virgínia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

36º Aniversário Jovens Nova Era
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa da Fé
— M.ª Helena Santos Mendonça da Anunciação (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Fernando Gomes Duarte Estermina (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— César Filipe Santos Ribeiro e Fernando Lima Faria
— Domingos Dias do Vale e esposa
— Fernando Alves Lima
— Fernando Lima Miranda
— Maria Martins Alves, marido, irmãos Serafim e José
— Monsenhor Manuel  Batista de Sousa
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
Domingo           18 de junho 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Santo António
— Sagrado Coração de Jesus
— Domingos Alves dos Santos
— Florinda Alves Miranda
— Irmãos da Confraria das almas
— José Alves Nogueira
— Maria Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos e tio Luís 

(marido)
10h00 – igreja Matriz de Apúlia

Festa da Fé
— Crianças da catequese
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Fé
— Irmãos da Confraria das Almas
— Crianças da catequese 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Sagrado Coração de Jesus
— António Vasco Afonso (9)
— Alcino Machado de Sá e filho
— Maria Angelina Pereira da Lage e família
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e P.e Paulino Novais


