
informações gerais Formação cristã
agenda parquial
– 21 de fevereiro, sábado, das
09h30 às 12h30, no Centro Pa-
roquial de Esposende: Encontro de Formação dos Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, com partici-
pação obrigatória para poderem continuar a exercer o
ministério.

Confissões Quaresmais
No próximo sábado, dia 21, a celebração do Sacra-
mento da Reconciliação, entre as 09h30 e as 11h30,
vai acontecer na Igreja Paroquial de Fão.
Casamentos e outras celebrações
Tendo em conta a situação em que nos encontra-
mos e como não tivemos acesso à agenda de marca-
ções do P. José Miguel, que já procuramos mas ain-
da não encontramos, agradecia que, pessoalmente
ou via email nos fizessem chegar as datas de casa-
mento ou outras celebrações que tinham marcado,
para podermos acertar as nossas agendas e servir-
vos da melhor vontade. Certamente teremos que fa-
zer alguns ajustes, para os quais pedimos a compre-
ensão de todos.

Coros da Sagrada Família – Rio Tinto
Dos responsáveis pelos “Coros da Sagrada Família”
da Comunidade de Rio Tinto recebemos:

António Gomes da Silva – Igreja ................ 73,36 €
Cândida Barros da Cruz – Igreja ..............  225,00 €
Maria Moreira Barros – Capela ................  148,50 €
Ludovina Azevedo da Cruz – Capela .......  125,00 €
Maria das Dores Rocha – Rajó/Talhos ......  87,00 €

Total ...........................................................  758,86 €
Cantar os Reis” de Rio Tinto
Com o cantar dos réis o grupo arrecadou 1.326,73 €,
tendo-se percorrido apenas metade da freguesia. O
lugar da capela ficou por fazer. O grupo ficou desmo-
tivado e desmoralizado com a morte do P. José Mi-
guel: a alegria e boa disposição imperava no grupo e
tudo isso foi quebrado, por isso decidiu-se não conti-
nuar. O muito obrigado a todos pelo acolhimento e
precioso contributo e em especial àqueles que, saben-
do que já não se iria continuar a cantar decidiram tam-
bém ajudar. Para o próximo ano haverá mais...

Obrigado a todos!...

1.ª Leit. – Lev 13,1-2.44-46;
Salmo – Sal 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7);
2.ª Leit. – 1 Cor 10,31-11,1;
Evangelho – Mc 1,40-45.

A liturgia do 6.º Domingo do Tempo Comum apre-
senta-nos um Deus cheio de amor, de bondade e de
ternura, que convida todos os homens e todas as
mulheres a integrar a comunidade dos filhos amados
de Deus. Ele não exclui ninguém nem aceita que, em
seu nome, se inventem sistemas de discriminação ou
de marginalização dos irmãos.

A primeira leitura apresenta-nos a legislação que
definia a forma de tratar com os leprosos. Impressio-
na como, a partir de uma imagem deturpada de Deus,
os homens são capazes de inventar mecanismos de
discriminação e de rejeição em nome de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a terem
como prioridade a glória de Deus e o serviço dos ir-
mãos. O exemplo supremo deve ser o de Cristo, que
viveu na obediência incondicional aos projectos do
Pai e fez da sua vida um dom de amor, ao serviço da
libertação dos homens.

O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce
ao encontro dos seus filhos vítimas da rejeição e da
exclusão, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes
a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos,
convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus
não pactua com a discriminação e denuncia como
contrários aos seus projectos todos os mecanismos
de opressão dos irmãos.

Todos nós já ouvimos Papa Francisco falar repeti-
das vezes sobre a “cultura do descartável”. A prega-
ção do Papa diz que a “cultura do descartável” é o
grande pecado da humanidade atual.
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 15 de fevereiro

VI 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: Santíssimo Sacramento; P. José
Miguel Torres Pereira; Manuel Alberto Seara Ferreira;
Antonio Hipolito Gonçalves Gomes; Carminda Morei-
ra da Silva; Balbina Gomes da Silva Ponte, Marido e
Filhos; Belmiro Cardoso Gonçalves; Teodosio Joaquim
Gonçalves, Esposa, Filho e Genro; Manuel Alberto da
Silva Martins; José Armando Gomes Bacelo, Pais,
Sogros  e Sobrinhos; Manuel Veloso da Silva e Pai;
José Gomes da Silva. No final teremos a exposição
do Santíssimo (sem procissão), que ficará em Ado-
ração até às 17h00.
– Recitação do Terço às 08h15, e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P. José Miguel Torres Pereira; Irmãos da
Confraria das Almas; Ludovina de Jesus Loureiro; Rita
de Jesus Loureiro; Virgínia Faria e Silva e família;
Carolina Alves Rosas e família; Ilídio Alves Baptista;
António Machado Gomes, esposa e filho.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Manuel Alberto da Cruz Fer-
nandes (30.º Dia); P. José Miguel Torres Pereira;
Mateus Torres Moreira e Família; Manuel Gomes Lo-
pes Silva; Delfina Fernandes Ribeiro; António Freitas.
Segunda-feira 16 de fevereiro
da VI semana do tempo Comum
– Missa, às 09h00, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, com as seguintes intenções: San-
tíssimo Sacramento; P. José Miguel Torres Pereira;
José Gomes da Silva, Genro Manuel, Filho Manuel
Nelo Armando e Família. Exposição do Santíssimo e
Adoração até às 17h00.
Terça-feira 17 de fevereiro
da VI semana do tempo Comum
– Exposição do Santíssimo às 09h00, na capela de
Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia. Encerramen-
to às 15h00, com Missa com as seguintes intenções:
Santíssimo Sacramento; P. José Miguel Torres Perei-

ra; Luís Joaquim dos Santos, Esposa e Genro; Manu-
el Machado Seara e Família; Manuel Veloso da Silva e
Pai José Gomes da Silva.

Quarta-feira 18 de fevereiro
Cinzas
– Missa, com bênção das Cinzas, às 18h00, na igreja
Paroquial de Rio Tinto, com as seguintes intenções:
P. José Miguel Torres Pereira; Joaquim Gomes da Sil-
va e Pais; Adelino Eiras Passadiço, esposa e genro;
Maria Ribeiro Alves e pais.

Quinta-feira 19 de fevereiro
despois das Cinzas
– Missa, com bênção das Cinzas, às 18h00, na igreja
Matriz de Apúlia, com as seguintes intenções: P. José
Miguel Torres Pereira; Anselmo Carlos Fonseca Pe-
drinha; António da Conceição, Esposa e Filho; Gra-
cinda Conceição Almeida e Marido; Maria do Céu De-
veza Pereira e País; Maria Lopes Barros e Familia;
Alzira Santos Martins Rei País e Irmãs; Cristina Ribei-
ro Gomes Azevedo e Maria Fernanda Tomé de Almei-
da e Marido.
Sexta-feira 20 de fevereiro

depois das Cinzas
– Missa às 19h00, na igreja paroquial de Belinho,
pelo P. José Miguel Torres Pereira (30.º Dia)

Sábado 21 de fevereiro

depois das Cinzas
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com imposição das Cinzas, com as se-
guintes intenções: P. José Miguel Torres Pereira (30.º
Dia); Maria da Silva Vieira de Sousa (1.ºAniv.); Ludo-
vina de Jesus Loureiro; Manuel Manilha Gomes; Ma-
nuel Matos da Cruz; Delfina Lopes Ferreira; Ana de
Miranda, marido e família (Aniv.); Rita de Jesus Lou-
reiro; Laurentina Gonçalves dos Santos e família; Ar-
minda Mendonça Machado; Maria Pimenta Guimarães.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com imposição das Cinzas, com as seguintes
intenções: P. José Miguel Torres Pereira (30.º Dia);
Firmina Cardoso da Silva, Marido e Filhos; Adolfo
Moreira Silva, Pais, Sogros, Cunhados e Irmãs; Ma-
nuel Morim Faria; Delfina Fernandes Ribeiro.

18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas
A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Qua-

resma no calendário cristão ocidental. As cinzas que
os católicos recebem neste dia são um símbolo para a
reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de
vida, recordando a passageira, transitória e efémera
fragilidade da vida humana, sujeita à morte.

Tradicionalmente, nas missas celebradas neste dia
são benzidas as cinzas pelo sacerdote que preside à
celebração, e imposta sobre todos. Quando não é pos-
sível a celebração das Cinzas neste dia, pode  (e deve)
fazer-se na primeira celebração Comunitária para que
todos os cristãos possam sentir melhor o início da
Quaresma como tempo de conversão e tempo de je-
jum e abstinência.

O que exigem a Abstinência e o Jejum?
A abstinência proíbe o uso de carnes, mas não de

ovos, laticínios e qualquer condimento a base de gor-
dura de animais. São dias de abstinência todas as sex-
tas-feiras.

O jejum exige fazer uma só refeição durante o dia,
mas não proíbe tomar um pouco de alimento pela
manhã e de noite, atendo-se, no que respeita à quali-
dade e quantidade, aos costumes locais passados. São
dias de jejum e abstinência a Quarta-feira de Cinzas e
a Sexta-feira Santa.

Quem está chamado à abstinência e ao jejum?
À Abstinência de carne: os maiores de 14 anos. Ao

Jejum: os maiores de 14 anos até os 59 anos.

Domingo 22 de fevereiro

I do tempo da Quaresma
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
imposição das Cinzas, com as seguintes inteções:
P. José Miguel Torres Pereira; Narciso Figueiredo Car-
valho, Pais e Sogros; Manuel Alves Sá Lopes; José
Faria Gonçalves Moreira, Pais e irmãs.
– Recitação do Terço às 08h15, e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com imposição das
Cinzas, com as seguintes intenções: P. José Miguel
Torres Pereira; Paroquianos.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
imposição das Cinzas, com as seguintes intenções:
S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)




