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Em todas as dioceses de Por-
tugal – Ofertório para a Uni-
versidade Católica. Como não
foi anunciado, faremos o nosso ofertório para a UCP
no próximo fim de semana, nas eucaristias vesperti-
nas e dominicais.

Intenções do Papa para a oração e vida dos fiéis,
especialmente do Apostolado da Oração, em feverei-
ro de 2015: 1) Para que as pessoas de diferentes tra-
dições religiosas e todos os homens de boa vontade
colaborem na promoção da paz; 2) Para que, neste
ano dedicado à vida consagrada, as consagradas e os
consagrados descubram a alegria de seguir a Cristo e
se dediquem zelosamente ao serviço dos pobres.

agenda parquial
– 10 a 14 de fevereiro, em Apúlia: Semana Bíblica.
– 21 de fevereiro, sábado, das 09h30 às 12h30, no
Centro Paroquial de Esposende: Encontro de Forma-
ção dos Ministros Extraordinários da Comunhão,
com participação obrigatória para poderem continuar
a exercer o ministério.

“Reunião das Fabriqueiras”
Tendo o Sr. Arcebispo feito a nossa nomeação para
Administradores Paroquiais nas paróquias de Apúlia e
Rio Tinto, continuando cada um com as paróquias
que já tinha a seu cargo e analisado o serviço paroquial
que nos espera, precisamos da ajuda de todos, até para
tentarmos chegar a uma solução de Igreja-comunhão.
Como não queremos que, no meio de tuda a situação,
qualquer paróquia fique prejudicada, vimos por este
meio convocar uma reunião´das Fábricas da Igreja
das seis paróquias a nós confiados – Apúlia, Esposende,
Fão, Fonte Boa, Rio Tinto e Vila Chã –  para, em con-
junto, descobrirmos o caminho a seguir e estudarmos
horários a delinear.
Assim, tal reunião terá lugar na Centro Paroquial de
Esposende, na próxima terça-feira, dia 3 de feverei-
ro, às 21h00.
Desde já agradecemos toda a Vossa colaboração.

P. Delfim Fernandes e P. José António Andrade

1.ª Leit. – Deut 18, 15-20;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Cor 7, 32-35;
Evangelho – Mc 1, 21-28.

A liturgia do 4.º Domingo do Tempo Comum
garante-nos que Deus não se conforma com os
projectos de egoísmo e de morte que desfeiam o
mundo e que escravizam os homens e afirma que
Ele encontra formas de vir ao encontro dos seus
filhos para lhes propor um projecto de liberdade e
de vida plena.

A primeira leitura propõe-nos – a partir da fi-
gura de Moisés – uma reflexão sobre a experiência
profética. O profeta é alguém que Deus escolhe,
que Deus chama e que Deus envia para ser a sua
"palavra" viva no meio dos homens. Através dos pro-
fetas, Deus vem ao encontro dos homens e apre-
senta-lhes, de forma bem perceptível, as suas pro-
postas.

A segunda leitura convida os crentes a repen-
sarem as suas prioridades e a não deixarem que as
realidades transitórias sejam impeditivas de um ver-
dadeiro compromisso com o serviço de Deus e dos
irmãos.

O Evangelho mostra como Jesus, o Filho de
Deus, cumprindo o projecto libertador do Pai, pela
sua Palavra e pela sua acção, renova e transforma
em homens livres todos aqueles que vivem prisio-
neiros do egoísmo, do pecado e da morte.

Muitas vezes, transformamos as palavras do
Evangelho em tantos preceitos morais, jurídicos, que
enfermam as consciências culpabilizando-as, em
lugar de fazermos apelos ao Espírito de liberdade
que nos quer colocar de pé, fazer de nós seres vi-
vos. Saibamos acolher a Palavra que é Vida.

Contactos:
P. Delfim – 962601317
P. José António – 919944521
mail: ddfdelfim@gmail.com



horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 1 de fevereiro

IV do tempo Comum – Ofertório para a Universidade Católica

em todas as dioceses de Portugal.
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguinte inteções: Belmira Cardoso Gonçalves (1.º
aniv.º); P. José Miguel Torres Pereira.; Eduardo Veiga
da Benta, esposa e pais; António Gonçalves da Cruz e
esposa; Ana Oliveira da Silva e família; Carminda
Moreira da Silva; Manuel Alberto Gama Ferreira e fa-
mília; Abel Fernandes Barreiro, sogro se Ana Gomes
Lagoela.
– Recitação do Terço às 08h30, e Missa, às 09h00, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P. José Miguel Torres Pereira; Ludovina de
Jesus Loureiro.
– Missa, às 10h30, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P. José Miguel Torres Pereira
para além das intenções que estavam marcadas.

Segunda-feira 2 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
Não há Missa

Terça-feira 3 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
– Missa, às 18h00, na igreja igreja Paroquial de Rio
Tinto, com as seguintes intenções: P. José Miguel
Torres Pereira; Outras intenções que estejam marca-
das e em atraso

Quarta-feira 4 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
–– Missa, às 18h30, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Maria de Fátima Neves Garcia
Lema (7.º Dia); António Gonçalves Lemos (30.º Dia);
Filipe Monte Santos e Familia; Maria Belmira Alves de
Sousa; José Maria Pereira Silva, Pais e Sogros; Ange-
lica Moreira da Silva, Marido, Pais e Sogros; Ana Go-
mes Amorim Barros e Marido.

Quinta-feira 5 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
Não há Missa

Sexta-feira 6 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
Não há Missa

Sábado 7 de fevereiro

da IV semana do tempo Comum
– Missa Vespertina, às 17h30,na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P. José Miguel
Torres Pereira; Glória Cândida dos Santos Igreja, ma-
rido e Manuel da Cruz Vasco
– Missa Vespertina, às 19h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P. José Miguel Torres
Pereira; Virginia Fernandes Santos Hipolito e Familia;
Manuel Machado Seara e Familia; Adelino Moreira
Marques Casais; Gabriel Gonçalves Lopes; Justino
Martins Palmeira e Esposa; Hilário Gomes Amorim;
São Felix (m.c. Conceição Ferreira),

Domingo 8 de fevereiro

V do tempo Comum
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes inteções: P. José Miguel Torres Pereira;
José Dourado Fontes, esposa e filho.
– Recitação do Terço às 08h15, e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: Paroquianos.
– Missa, às 10h30, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P. José Miguel Torres Pereira;
Adelino Torres Silva, Pais, Sogra, Irmão e Cunhada;
Inacio Agra Fernandes Eiras; Manuel Morim Faria.

Marcação de Missas
Como agora começamos a conhecer o esquema se-
guido na marcação de intenções de Missas em cada
uma das paróquias, por enquanto vamos menter o
mesmo sistema (marcar na Sacristia com o responsá-
vel), só que não podemos garantir o dia em que são
celebradas. Por enquanto vamos tentar garantir uma
missa à semana, para além das do fim de semana.

Nomeação feita pelo Sr. Arcebispo
Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, por mercê de
Deus e da Santa Sé, Arcebispo de Braga e Primaz das
Espanhas;
Perante novas necessidades pastorais e procurando
responder às suas exigências, procedo às seguintes
nomeações:
– P.e Delfim Duarte Fernandes nomeado Administra-
dor Paroquial in solidum com o P.e José António Aran-
tes de Andrade das Paróquia de São Miguel de Apúlia
e Santa Marinha de Rio Tinto, arciprestado de Espo-
sende, continuando com os encargos pastorais que já
lhes estão confiados, sendo Moderador o P.e Delfim
Duarte Fernandes.
Braga e Cúria Arquiepiscopal,
29 de Janeiro de 2015
+ Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz
Pequena explicação:
Qual a diferença entre Pároco e Administrador Paro-
quial?
A resposta é simples:
Pároco é o pastor próprio da paróquia a ele confiada;
exerce o cuidado pastoral da comunidade que lhe foi
entregue, sob a autoridade do Bispo diocesano, em
cujo ministério de Cristo é chamado a participar, a fim
de exercer em favor dessa comunidade o múnus de
ensinar, santificar e governar, com a cooperação tam-
bém de outros presbíte-ros ou diáconos e com a cola-
boração dos fiéis leigos, de acordo com o direito."
(Cân 519) “O administrador paroquial tem os mes-
mos deveres e os mesmos direitos que o pároco, sal-
vo determinação contraria do Bispo diocesano.” (cân.
540, §1). Podemos de modo objetivo e simplório en-
tender que o pároco e o administrador paroquial exer-
cem a mesma função, porém há uma diferença na
questão da nomeação e do tempo que  cada um deve
ficar a frente da paróquia. O Pároco é nomeado para
uma função mais estável, enquanto o administrador
paroquial possui um cargo mais instável, provisório
até, podendo ser transferido a qualquer momento. Já
os vigários Paroquiais são cooperadores dos párocos
ou dos administradores paroquiais.
A nossa nomeação para vos servir é provisória. Aju-
dem-nos a servir-vos enquanto o senhor arcebispo não
encontrar uma solução mais estável.


