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1.º Domingo do Advento

1.ª Leit. –  Jer 33,14-16; 
Salmo – Sal 24 (25);
2.ª Leit. – 1 Tes 3,12–4,2;
Evangelho – Lc 21,25-28.34-36.

Neste 1.º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra 
de Deus apresenta-nos uma primeira abordagem à “vinda” 
do Senhor.

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, o 
Deus da aliança anuncia que é fiel às suas promessas e vai 
enviar ao seu Povo um “rebento” da família de David. A 
sua missão será concretizar esse mundo sonhado de justiça 
e de paz: fecundidade, bem-estar, vida em abundância, 
serão os frutos da acção do Messias.

O Evangelho  apresenta-nos Jesus, o Messias filho de 
David, a anunciar a todos os que se sentem prisioneiros: 
“alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. O mundo 
velho a que estais presos vai cair e, em seu lugar, vai 
nascer um mundo novo, onde conhecereis a liberdade e 
a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes 
o Filho do Homem que vos traz o projecto desse mundo 
novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-l’O, saber iden-
tificar os seus apelos e ter a coragem de construir, com 
Ele, a justiça e a paz.

A segunda leitura  convida-nos a não nos instalarmos 
na mediocridade e no comodismo, mas a esperar numa 
atitude activa a vinda do Senhor. É fundamental, nessa 
atitude, a vivência do amor: é ele o centro do nosso tes-
temunho pessoal, comunitário, eclesial.

A Caminhada de Advento que nos conduzirá ao tão 
desejado Natal pretende unir, congregar e mobilizar todas 
as comunidades das oito paróquias da Unidade Pastoral 
de Esposende Centro/Sul, dando assim seguimento ao 
fortalecimento da pastoral da comunhão. 

É uma proposta de vivência semanal do “tempo fa-
vorável” que Deus nos oferece para preparar e celebrar 
o nascimento de Jesus. Guia-nos nesta proposta o lema: 
“Dai e ser-vos-á dado!” Esta Caminhada ajudará as 
famílias e as comunidades das nossas Paróquias a ser 
uma Igreja decidida a construir a fraternidade, mediante 
a partilha de dons, com  uma atenção privilegiada aos 
mais pobres e frágeis e a traduzir nos sentimentos, nos 
gestos e nas atitudes o “rosto” acolhedor e missionário 
da Igreja. Somos convidados a preparar com todos, os 
“caminhos do Senhor” e a acolher o mistério do Natal 
no presépio do coração humano: “Encontro com Jesus 
Cristo... encontro com o próximo!”. Ninguém é indife-
rente ao Natal, mesmo que não tenha fé! Pertence-nos, 
como cristãos, fazer do Natal de Jesus dom de Deus 
para as famílias, comunidades e instituições da Igreja e 
do Mundo. A Caminhada, que iniciamos, não se destina 
apenas ao percurso catequético, mas a toda a Comunidade 
e a cada Família. Dirige-se a toda a Unidade Pastoral de 
Esposende Centro/Sul. A todos deve envolver, integrar, 
acolher e mobilizar como “discípulos missionários” que 
somos. Durante o Advento pretendemos a ajuda de todos 
na partilha de bens que possam levar ao outro a Alegria 
do Evangelho. 
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.comC
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Nova Fábrica da Igreja em Fão
Depois dos membros da Fábrica da Igreja, que esta-

vam como Comissão Administrativa desde a nomeação 
dos novos Párocos, terem manisfestado a sua indisponi-
bilidade para continuarem naquelas funções,  tomaram 
posse, na passada quarta-feira, dia 25 de novembro, os 
novos membros da Fábrica da Igreja, que ficou assim 
constituída:
Presidente – P.e Delfim Duarte Fernandes
Vice-Presidente – P.e  António da Silva Lima
Vice-Presidente  – P.e  Rui Jorge Neiva
Secretária – Argemira Maria Pires Ferreira Guimarães 

Pedrosa, 
Tesoureiro – José Manuel Gomes Brás 
Vogais: 
– Lázaro Fonseca Penetra, 
– Cátia Liliana Solinho Vassalo de Oliveira
– Alice Henrique Ferreira do Vale Filipe 
– Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro

Aos membros que agora deixaram de exercer funções, 
em nome da Comunidade Paroquial de Fão agradecemos 
tudo quanto fizeram pela mesma, de um modo sempre 
abnegado.

Na reunião da tomada de posse, os novos membros 
tomaram conhecimento do essencial para começarem 
a trabalhar, sabendo que o dinheiro existente tem fins 
determinados pelas ofertas feitas, nomeadamente no que 
se refere à “Capela Mortuária”, que não ficará por nós 
esquecida.

Aos que aceitaram o desafio de agora trabalharem 
connosco, desde já a nossa gratidão e a certeza de que 
nos vamos todos empenhar em prol da Comunidade 
Paroquial de Fão.

A Equipa Sacerdotal

Preparando o Bom Jesus de Fão
No âmbito dos preparativos para a concretização 

das Festas em Honra do Senhor Bom Jesus de Fão, a 
comissão de Festas do Senhor Bom Jesus de Fão realiza 
algumas atividades que possibilitam a concretização 
das receitas necessárias para esse fim.

Uma das atividades que se realiza é o sorteio de um 
cabaz de natal, através da venda de rifas.

O sorteio irá acontecer a 20 de dezembro de 2015.

Sobre o Magusto de Rio Tinto
A Catequese e o CEP de Rio Tinto informam que 

o “Magusto Convívio” realizado no 15 de Novembro 
(domingo) rendeu 2.208,61€. 

O dinheiro reverterá para as obras do novo Centro 
Pastoral Paroquial da freguesia. 

Agradece-se por isso aos que ajudaram na realiza-
ção da atividade e a todos aqueles que compareceram 
e contribuíram com o que poderam.

«Domingo Doce» em Rio Tinto
Domingo (dia 6), no adro da igreja e após a missa, 

realiza-se o habitual “Domingo Doce” organizado pela 
Associação de Pais da EB1/JI de Rio Tinto. 

A receita servirá para adquirir material escolar, 
equipamento, levar os alunos a visitas de estudo e 
muito mais. Colaboremos!

Confraria do Espírito Santo de Coura
Estão à cobrança na Paróquia de S.ta Marinha de Rio 

Tinto os anuais desta Confraria até final de dezembro.

Sínodo dos Bispos sobre a Família

Terminando de apresentar o Relatório Final do 
Sínodo dos Bispos sobre a Família, o mesmo diz: “É 
necessário mencionar os movimentos animados pelo 
fanatismo político-religioso, muitas vezes hostil ao 
Cristianismo: criando instabilidade e semeando de-
sordem e violência, eles são a causa de muita miséria 
e sofrimento para a vida das famílias”.

O documento conclusivo alude às migrações for-
çadas, às crianças de rua e às vítimas da guerra, das 
“violentas perseguições religiosas”, em particular 
contra cristãos, e da pobreza.

“A qualidade afetiva e espiritual da vida familiar 
está gravemente ameaçada pela multiplicação dos 
conflitos, do empobrecimento dos recursos, pelos 
processos migratórios”, adverte o relatório, com 94 
pontos.

Entre estes números encontram-se reflexões sobre 
ecologia e família ou o valor das pessoas com deficiên-
cia, muitas vezes vítimas do “estigma e preconceito”.

Inscrições para o CPM
Continuam abertas as inscrições para o próximo 

CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio).
Embora não seja obrigatória a frequência do CPM, 

o Código de Direito Canónico estabelece que se faça «a  
reparação pessoal para a celebração do matrimónio, 
pela qual os esposos se disponham para a santidade 
e os deveres do seu novo estado».

Direitos Paroquiais em pagamento
Conforme já foi anunciado, e de acordo com os 

costumes da cada Paróquia, até ao final do ano, é 
ocasião para todas as Famílias cumpriram a sua Missão 
cristã, pagando os Direitos Paroquiais, sentindo-se 
verdadeira comunidade. Em Portugal, está consig-
nado, a partilha em todas as ocasiões solicitadas, nas 
campanhas e anualmente a partilha de um dia de 
Rendimento da Família.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário, para todas as pa-
róquias:
Terça ................................................ 17h00 – 18h00
Quinta................................................19h30 – 20h00
Sábado ..............................................15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Cartório Paroquial de Apúlia Salão Paroquial
Quarta................................................ 18h00 – 19h00

Cartório Paroquial de Fão Salão Paroquial
Quarta................................................ 17h00 – 18h00



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Segunda-feira 30 de novembro
da I Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— José Correia Igreja e esposa
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Alcina Pereira da Silva e marido
— Joaquim Pires do Monte, esposa e filha
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— António Vasco Gomes Tomé
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Manuel Machado Seara
— Carminda Moreira da Silva
— Todos os santos (m.c. Angelina Ferreira)

Terça-feira 01 de dezembro
da I Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Alexandrino Hipólito e Ademar Hipólito
— Rodrigo Freixo Novais
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Barroselas Maciel 
— Adelino Azevedo
— Isaura Ferreira Martins, filho, genro e família
— Manuel Carreira Martins e família
— Maria da Conceição Macedo Bazulo, irmão, pais e 

sogros (Albino Esteves)
— Mário Escrivães Rodrigues 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais
— P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Maria Gomes de Araújo e marido
— Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros e netas
— Hortência Fernandes Macieira, pais e sogros
— Palmira Rodrigues Azevedo, marido e filho
— António da Ponte e Silva, Arminda Mendonça Ma-

chado e Francelina da Ponte
— Maria dos Anjos Pinto Ribeiro
— Carlos Ramos Costa, sogros e cunhada
— José da Silva Cardoso
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Almerinda Sá Ramos, marido e filha
— Américo Bento Queirós
— Anselmo Joaquim Boaventura, filha e família
— António Joaquim Pires e esposa
— Augusto Rafael, avós e tia
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Joaquim Gonçalves Júnior, esposa e família
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Maria Alves Ferreira, marido, filho
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, filha e genro
Quarta-feira 02 de dezembro
da I Semana do Advento
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Rodrigo Freixo Novais
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)

— Joaquim Fernandes Escrivães (aniv) e Mário Escrivães 
Rodrigues

— José Tomás Faria Azevedo
— Abílio Fernandes Fonte e irmãs
— Manuel Cruz Pontes e irmã Palmira
— Deolinda Gonçalves Pereira (aniv) e marido
— Deolinda Fernandes Santil
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Gomes Ferreira e família
— Ana Agostinha Martins Alves e marido
— Ramiro Moura Meireles, pais, irmãos, enteado Manuel 

e restante família (esposa)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
— Almerinda Pereira Campos, marido e família
— Anivº do Matrimónio e por Trindade Martins Branco, 

marido, filhos e filha
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Maria Teresa Pinto Alçada Sutre
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Virgínia Fernandes Santos Hipólito e família
— Maria do Rosário Solinho Soares
— João Gomess Moreira e esposa
— Margarida Teresa Vieira
— Secundino Faria Hipólito
— António Inês Ferreira da Nova
— Maria Alves Oliveira e marido
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Almas (m.c. Lurdes Lima)

Quinta-feira  03 de dezembro
da I Semana do Advento
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Teresa Ferreira Morgado, marido e filha (filha Virgínia) 
— Virgínia Alves dos Santos e família (filha Celeste)
— Ana Brás Santa Marinha, marido e António Pimenta 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido) 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Malcemino de Matos
— Laura Rosa Ferreira, marido, filha e sogros
— Laura Rosa Ferreira, irmãos Izequiel e Virgínia, e 

Arménio José e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, sosgros e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves da Silva e esposa
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Ludovina Rosa da Silva, marido
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Palmeira de Sá, pais e sobrinho
— Maria Antónia Pires
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira (1.º Aniv.º)
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Estela Augusta Andrade Azevedo e Aurélio Azevedo

Sexta-feira  04 de dezembro
da I Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Deolinda Alves Pereira
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Maria Maurício Pereira e filho
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Deolinda Fernandes Santil
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros e restante 

família 
— Ao SS.mo Sacramento, Corações de Jesus e Maria e 

por Rosa Martins e marido
19h00 – Capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Joaquim Rodrigues da Silva
— Ana Moreira Passos, marido, filho e nora
— Francisco Hipólito da Silva Gomes, pais e sogro
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Deolinda Ascenção Gomes e marido
— António Inês Ferreira da Nova
— Adelina Marques
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Rosália Ribeiro Ferreira, pais e irmãos
— Justino Martins Palmeira e esposa
— Adelino Torres Silva, pais, sogros, irmãos e cunhada
— Delfina Fernandes Ribeiro
19h00 – igreja matriz de Fão
— Manuel Ribeiro Ferreira e Adelino Martins Afonso
— P. Manuel Alberto, pais, irmãos e irmãs
Sábado 05 de dezembro
da I Semana do Advento
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nuno Albino Rossas Lima 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho António
— Maria Torres Maurício
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
— Francelina Gomes Cunha e marido
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ana Gonçalves Cabo
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— Antonio Gonçalves Torres Silva
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Lopes Gaifém (30.º Dia) 
—  José da Fonte Gaifém
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Julia de Ascensão Gomes (30.º Dia)
— António Vasco Gomes Tomé (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos(p. amiga)
— Carolina Fernandes Vassalo, marido e família(filha 

Helena)
— Alvarina Santos Pereira
— Delinda Martins Ferreira e família
— Félix Morgado Santa Marinha, pais, sogros e família 

— Elisabete Rocha Gomes Bezerra, pais, sogra e cunhado
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. José
— Álvaro Pereira Catarino e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
Domingo  06 de dezembro

II Domingo do Advento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
— Emília Gonçalves da Silva
— Maria Antónia Pires da Torre
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel e P.e Paulino do Vale Novais
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Promessa à Senhora da Saúde pelos Doentes da Pa-

róquia
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Cidália Gomes Costa
— João Diogo Valente Costa e Domingos Fernandes 

Costa
— Simão Rodrigues Torres , esposa e filhos
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ludovina Martins Carreirinha
— Ramiro Venda Torres e pais
— Deolinda Fernandes Santil
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Missa do Senhor
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Morgado Portela 
— Álvaro Catarino Santa Marinha, irmão, avós e tio 

Álvaro
— Teresa Martins Ferreira
— Maria Júlia Almeida Lima
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes Santos
— António do Vale Morgado, pais, sogros e restante 

família (esposa)
— Pais, sogros, irmãos e cunhados de Adolfo Vasco
— Adelino Martins Ferreira Oliveira e família (esposa)
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Casimiro Fernandes Matias (1.º Aniv.º)
— Angelina Moreira Leandro
— José Gomes Ferreira 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Moreira Ferreira

Intenções do Papa para dezembro
UNIVERSAL – Experimentar a misericórdia 
de Deus. Para que todos experimentemos a mi-
sericórdia de Deus, que nunca Se cansa de perdoar.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Natal, esperança 
para as famílias. Para que as famílias, de modo 
particular as que sofrem, encontrem no nasci-
mento de Jesus um sinal de esperança segura.


