
2.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Bar 5, 1-9; 
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Lc 3, 1-6.

Podemos situar o tema deste domingo (2.º do Ad-
vento) à volta da missão profética. Ela é um apelo à 
conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos 
os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao 
nosso mundo e ao coração dos homens. Esta missão é 
uma exigência que é feita a todos os baptizados, cha-
mados – neste tempo em especial – a dar testemunho 
da salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer.

A primeira leitura sugere que este “caminho” de 
conversão é um verdadeiro êxodo da terra da escra-
vidão para a terra da felicidade e da liberdade. Neste 
tempo somos especialmente confrontados com as ca-
deias que ainda nos prendem e convidados a percorrer 
esse caminho de regresso que a bondade e a ternura 
de Deus vão aplanar, a fim de que possamos regressar 
à cidade nova da alegria e da liberdade. Durante o 
percurso, somos convidados a despir-nos de todas as 
cadeias que nos impedem de acolher a proposta liber-
tadora que Deus nos faz. A leitura convida-nos, ainda, 
a viver este tempo numa serena alegria, confiantes no 
Deus que não desiste de nos apresentar uma proposta 
de salvação, apesar dos nossos erros e dificuldades.

A segunda leitura chama a atenção para o facto 
de a comunidade se dever preocupar com o anúncio 
profético e dever manifestar, em concreto, a sua so-
lidariedade para com todos aqueles que fazem sua a 
causa do Evangelho. Sugere, também, que a comuni-
dade deve dar um verdadeiro testemunho de caridade, 
banindo as divisões e os conflitos: só assim ela dará 
testemunho do Senhor que vem.

O Evangelho apresenta-nos o profeta João Bap-
tista, que convida os homens a uma transformação 
total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos 
valores e às prioridades da vida. João é o profeta, cujo 
anúncio prepara o coração dos homens para acolher o 
Messias. A dimensão profética está sempre presente na 
comunidade dos baptizados. A todos nós, constituídos 
profetas pelo baptismo, Deus chama a dar testemunho 
de que o Senhor vem e a preparar os caminhos por 
meio dos quais Jesus há-de chegar ao coração do 
mundo e dos homens. Para que Jesus possa caminhar 
ao encontro de cada homem e apresentar-lhe uma 
proposta de salvação, é necessário que os corações 
estejam livres e disponíveis para acolher a Boa Nova 
do Reino. É esta missão profética que Deus continua, 
hoje, a confiar-nos.

A palavra-chave que vamos valorizar ao longo desta 
semana é Confiança. No Evangelho, João chama-se a 
si mesmo “uma voz que clama no deserto”. João grita 
no deserto, mas este deserto não é necessariamente 
físico. É sobretudo o deserto dos nossos corações.
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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
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Obras Paroquiais em Apúlia
Porque é uma obrigação da Fábrica da Igreja pre-

servar os bens móveis pertencentes à Paróquia, e é uma 
necessidade que todos verificamos na altura da festa 
da Senhora da Guia, depois de algum tempo à espera 
de orçamentos, a Fábrica da Igreja, na sua última reu-
nião extraordinária, realizada a semana finda, decidiu 
adjudicar a obra de remodelação do telhado da Capela. 

Esta obra começará já esta semana, pelo que a missa 
que estávamos a celebrar na Senhora da Guia é trans-
ferida para a Igreja Matriz, bem como qualquer outro 
serviço religioso. Também o Santíssimo sacramento 
será retirado da Capela, enquanto decorrerem as obras. 

A todos pedimos a compreensão e a colaboração 
para as despesas com a mesma obra.

Porque vamos receber, a partir de janeiro, a realiza-
ção do CPM (Centro de Preparação para o Matrimónio) 
no nosso Salão, também aí precisamos de fazer alguns 
arranjos, quer a nível de electricidade (alguns realiza-
dos nos últimos 15 dias), quer a nível de pavimentos 
e pintura. São apenas obras de manutenção, mas que 
trazem os seus custos. Agradecemos a compreensão 
de todos, pois estamos a fazer o que julgamos mais 
importante para a comunidade.

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».

Almoço de Natal em Apúlia e Fão
O Presidente da União de Freguesias de Apúlia e Fão, 

informa que estão abertas inscrições para o tradicional 
Almoço de Natal, organizado pela Junta de Freguesia, 
que se realizará no próximo dia 17 de Dezembro de 2015.

Neste almoço poderão participar todos os Apulienses 
e Fangueiros com mais de 65 anos.

As inscrições podem ser efetuadas nos edifícios da 
Junta de Freguesia até ao dia 11 de Dezembro.

Lar da Misericórdia de Fão
No próximo dia 14 de dezembro, o Lar da Santa Casa 

da Misericórdia de Fão celebra o seu 35.º aniversário. 
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 realiza o sorteio de um cabaz de 
natal, através da venda de rifas, no dia 20 de dezembro 
de 2015.
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.

Dádiva de Sangue em Vila Chã
No próximo domingo, dia 13, das 09h00 às 13h00, no 

Centro Paroquial de Vila Chã, decorre mais uma Dádiva 
de sangue e medula.

“Feirinha de Natal” em Vila Chã
O Jardim de infância de Vila Chã vem convidar 

toda a comunidade a visitar a Feirinha de Natal que 
se realizará no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, 
no salão paroquial no seguinte horário: sábado 16h30 
às 18h00 e no domimgo das 9h00 às 10h30.

Ano Santo da Misericórdia
O Papa Francisco inau-

gura no dia da Imacula 
Conceição, na Basílica de 
São Pedro o Ano Santo 
da Misericórdia com a 
abertura da Porta Santa. 
O Ano Santo da Miseri-
córdia termina no dia 20 
de novembro de 2016 com 
a solenidade de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo. 

Na Nota Pastoral do 
nosso Arcebispo sobre o 
Ano Santo, D. Jorge diz: 

Iniciando o Ano Santo, no dia 8 de Dezembro, Sole-
nidade da Imaculada Conceição, na celebração do 
cinquentenário da conclusão do Concílio Ecuménico 
Vaticano II, com a abertura da Porta Santa da Basí-
lica de São Pedro, nós, em consonância com a Bula 
Misericordiae Vultus, procederemos, no dia 13 de 
Dezembro, à abertura da Porta da Misericórdia na 
Sé Primacial, Igreja Mãe da Arquidiocese.

Em correspondência ao dinamismo da sua abertu-
ra, que o Papa quer alargado às Igrejas particulares, 
determino que sejam abertas várias destas Portas da 
Misericórdia na arquidiocese de Braga”, entre as 
quais se enconta para o nosso Arciprestado, a da Igreja 
Matriz de Esposende.

Na Sé Catedral de Braga a abertura da Porta da 
Misericórdia será no dia 13, às 11h00. No nosso Ar-
ciprestado, a abertura da Porta da Misericórdia terá 
lugar no mesmo dia, mas às 10h00, começando com 
a Procissão que sai da Igreja da Misericórdia para a 
Igreja Matriz, entrando na mesma para a Eucaristia 
apenas pela Porta da Misericórdia, que será a porta 
Lateral Sul.

Na mesma Nota Pastoral, o senhor Arcebispo 
refere que “na bula, abundantes são as sugestões 
para colocar em prática e despertar a criatividade 
da misericórdia. Desde logo as litúrgicas, como a 
tradição das «24 horas para o Senhor». Gostaria de 
ver praticadas outras, ainda que não especificadas na 
bula: uso mais frequente das Orações Eucarísticas das 
Missas da Reconciliação; cuidado especial em relação 
ao ato penitencial nas celebrações litúrgicas; adoção 
das Orações de Bênção sobre o Povo, presentes no 
Missal; etc”.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário, para todas as pa-
róquias:
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
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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 07 de Dezembro
da II Semana do Advento
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Horácio da Silva Couto e filhos
— João da Costa Cruzio, esposa e neto
— José Alves Couto Júnior e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Maria Amélia Torre da Silva
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— David da Silva Sampaio
— Manuel da Silva Penteado
— Nuno Albino Rossas Lima
19h15 – igreja matriz de Esposende 
— António Moreira Ferreira e João Marcelino L. Barros
19h15 – igreja matriz de Fão
— Adelino Miranda do Vale e filho
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Imaculada Conceição
— P.e José Miguel Torres Pereira
Terça-feira 08 de dezembro
da II Semana do Advento (Imaculada Conceição)
08h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Imaculada Conceição
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Imaculada Conceição
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Imaculada Conceição
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Imaculada Conceição
— Ação de Graças
— Aurora Ferreira de Sousa,marido e filho (Teresa) 
— João Martins Gomes, esposa e família (filho Domingos)
— Brealinda Alves Miranda e irmão
— Joaquim José Silva Garrido, esposa e sogra
— Joaquim Quintela Simões 
— António Alves da Lomba
— Maria Emília Dias Santos
— António Pimenta e sogros
— António Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Rosa de Jesus Brás, marido, filhos, nora e netas
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Adelino Miranda dos Santos, esposa e Paulino Lopes 

Soares
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Imaculada Conceição
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Imaculada Conceição
— Irrmãos  e Irmãs confraria Srª Rosário
— Eugénio Silva Benardino
— Joaquim Fernandes Apresentação Mariz
— Aristides Eiras Silva Briote  e esposa
— Maria Eugénia Silva Moreda
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição

11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Imaculada Conceição
— Luis Miguel Costa Sá Pereira
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Imaculada Conceição
— Virgínia Correia da Fonseca, Álvaro Machado, filha 

Glória e nora Laura
— Carlos Cardoso Salgado, pais e irmãos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
— Ana Nazaré de Barros Lima, marido e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Imaculada Conceição 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
Quarta-feira 09 de dezembro
da II Semana do Advento
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Rodrigo Freixo Novais
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— José Tomás Faria Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Deolinda Fernandes Santil
— Manuel Catarino Santil, Armindo Catarino Santil e pais
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Alves Batista
— Armando Rosas Martins
19h00 – igreja matriz de Fão
— Manuel de Jesus Ferreira e esposa
— João Mirandda Jesus Ferreira e pais
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Manuel Alberto
— Abílio da Silva Bravo
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Adelino Moreira Marques Casais
— Gracinda da Conceição Almeida e marido
— Manuel Machado Gonçalves Seara e família
— Beatriz Pinto Vieira
— António Inês Ferreira da Nova
— Manuel do Monte Gonçalves Real, esposa e genro
— António Fernandes Barros
— Maria Torres Ribeiro e pais
— José Gonçalves Ribeiro, pais, sogros e cunhados
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Rosa Gonçalves da Costa
— Maria Fernandes Fradique, marido e filhos
— Luís da Costa Monteiro, esposa, filhos e neto
— Sofia Gonçalves do Norte, marido e filhos
— Maria do Rosário Solinho Soares
— António Gonçalves de Lemos e família
— S. Felix (m.c. Conceição Ferreira)
Quinta-feira  10 de dezembro
da II Semana do Advento
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim José Silva Garrido, esposa e sogra
— Maria Alice Alves Barros dos Santos e família (filho 

Domingos)
— Henrique Alves da Lage (filha Isabel)
— Joaquim Sousa Santa (esposa)
— Arminda da Costa Vilas Boas
— Horácio Azevedo Maciel (irmão António)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro

— Malcemino de Matos
— Maria Moreira Gomes, marido e filha
— Ilídio Alves Batista
— Delfim da Cruz Martins
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— José da Silva Cardoso
— Gabriel da Silva Barreiro, esposa e filhos
— Joaquina Moreira Gomes, filha e genro
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Carminda Pires, irmãos, Laurinda e Cândido
— David Francisco Ramos, esposa e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Alves Couto Júnior e família
— Jose Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo César Monteiro Sá, avós e tias
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Maria Adriana de Queiroz Portela
— Maria Amélia Santos Carvalho
— António Sérgio Rodrigues de Azevedo e família
— Rui Manuel Barros Zão
— Irene Martins Fernandes
Sexta-feira  11 de dezembro
da II Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Deolinda Alves Pereira
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Deolinda Fernandes santil
— Maria Fatima Mouqinho Costa, irmão e pais
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado
— Domingos Alves Ferreira Neves e família (esposa)
— Delinda Martins Ferreira e família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerrra, pai, sogra e cunhado
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Joaquim Fonseca Pedrinha
— Emílio Gonçalves Moreira
— Delfim Barros Gonçalves Real
— Maria da Guia Queiroga Ferreira Oliveira
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira Rocha, pais, sogro e 

cunhado
— António Inês Ferreira da Nova
— Adelina Marques
— António Passos Carvalho
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Albino Gomes Machada e família
— S. Luzia (m.c.Angelina Ferreira)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Nuno Machado Ferreira, pais e irmã
— João Mirandda Jesus Ferreira e pais
Sábado 12 de dezembro
da II Semana do Advento
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria do Carmo Martins da Torre (1.º Aniv.º)

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria das Almas 
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Aurora Catarino Afonso Novo, pais e filho
— Manuel Alves Pereira eesposa e filho António
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Joaquim Gomes vendeiro e esposa
— Ana Gonçalves Cabo
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— António Gonçalves Torres Silva
— Manuel Cruz Pontes e irmã Palmira
— Laurentina Arantes Carreira e sogros
— Fernando  Rodrigues Escrivães
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Ferreira Belo (7.º dia) 
—  José da Fonte Gaifém
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de graças a S. José (Rosália Matos)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Paulo José Silva da Costa (1.º Aniv.º)
Domingo  13 de dezembro

III Domingo do Advento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel e P.e Paulino do Vale Novais
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ludovina Martins Carreirnha
— Ramiro Venda Torres e pais
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino pais e sogros
— Joaqum Faria Mariz pais e sogros
— Deolinda Fernandes Santil
— Clementina Reis Monte e cunhado Mateus
— Maria Mariz Vasco,  pais e sogros
— António Fernandes da Fonte e filho
— Manuel Sousa Sá Lopes e esposa
10h00 – igreja matriz de Esposende

Abertura da Porta da Misericórdia
— Missa da Misericórdia
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Gomes Martins
— Manuel Martins do Monte e esposa (filha Augusta)
— Rosa Ferreira Martins, marido e família (filho Júlio)
— Teresa Martins Ferreira
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Daniel Ferreira do Vale 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa


