
3.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – 1 Sof 3, 14-18a; 
Salmo – Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
2.ª Leit. – Filip 4, 4-7;
Evangelho – Lc 3, 10-18.

O tema deste terceiro Domingo pode girar à volta 
da pergunta: “e nós, que devemos fazer?”. Preparar o 
“caminho” por onde o Senhor vem, significa questionar 
os nossos limites, o nosso egoísmo e comodismo e operar 
uma verdadeira transformação da nossa vida no sentido 
de Deus.

A primeira leitura, sugere que no início, no meio e no 
fim desse “caminho de conversão”, espera-nos o Deus 
que nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, 
mas provoca a conversão, transforma-nos e renova-nos. 
Daí o convite à alegria: Deus está no meio de nós, ama-
-nos e, apesar de tudo, insiste em fazer caminho connosco.

A segunda leitura insiste nas atitudes correctas que 
devem marcar a vida de todos os que querem acolher o 
Senhor: alegria, bondade, oração.

O Evangelho sugere três aspectos onde essa trans-
formação é necessária: é preciso sair do nosso egoísmo 
e aprender a partilhar; é preciso quebrar os esquemas de 
exploração e de imoralidade e proceder com justiça; é 
preciso renunciar à violência e à prepotência e respeitar 
absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. 

O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é “bap-
tizado no Espírito”, recebe de Deus vida nova, e tem de 
viver de acordo com essa dinâmica.

João aponta 3 Caminhos para conseguir a alegria 
prometida para aqueles que acolhem o Cristo que vem:

    – O Caminho da Solidariedade (partilha);
    – O Caminho da Justiça;
    – O Caminho da não-violência.
E aponta 3 pragas, das quais nos devemos libertar: 

a ganância, a injustiça e o abuso do poder, realidades 
presentes no tempo de Jesus... e hoje também...

E Nós, “o que devemos fazer”,  para poder gozar a 
verdadeira alegria do Natal?

– Tu Pai, tu mãe, que deves fazer  para criar esse clima 
de alegria em sua casa?  

– Tu Jovem, que encarnas a força e a criatividade, 
já descobriste o que deves fazer para conquistar essa 
verdadeira alegria?

– Tu, que estás de mal... e não queres perdoar: o que 
deves fazer?

– Tu, que falas demais da vida alheia: o que deves 
fazer?

– Tu, que bebes demais e infernizas a tua família: o 
que deves fazer?

– Tu que não tens tempo para Deus, para a família, 
nem para a Novena... só para os negócios: o que deves 
fazer?

– Tu, que com orgulho gostas de aparecer e discrimi-
nas os mais humildes: o que deves fazer?

– Tu, que não és sincero... nem fiel... nem honesto: 
que deves fazer?
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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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Marcação de Missas
Conforme comunicamos no nosso (In)formativo 

da Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul n.º 001, “de 
acordo com as normas da Igreja que formamos, podemos 
acumular intenções em algumas missas da Comunidade, 
se as razões pastorais assim o exigirem, e a que já esta-
mos habituados.

Nas diversas comunidades paroquiais desta Unidade 
Pastoral continuaremos a acumular intenções apenas de 
segunda a sexta-feira. Nas Missas de Preceito (fim de 
semana) não acumularemos intenções.

Nesses dias celebramos pelos Paroquianos, pelas 
obrigações das Confrarias e Irmandades e ainda as 
Missas de 7.º Dia, 30.º Dia e 1.º Aniversário.”

A partir de agora, e como já tivemos tempo para 
nos adaptarmos, apenas marcamos missas para os dias de 
semana.Os sábados ficam reservados a missas de 7.º Dia, 
30.º Dia e 1.º Aniversário. Os Domingos ficam reserva-
dos para “missas adiadas”, quer por funerais, quer por 
outros motivos. Assim, como informamos, “dias em que 
tivermos funeral numa paróquia, as intenções marcadas 
nessa paróquia para esse dia são transferidas, automa-
ticamente, para a Missa de Domingo”, onde celebramos 
por todos os paroquianos.

As únicas missas que se podem marcar em Agenda 
para o Sábado e/ou Domingo, para além destas, são as das 
Confrarias e as de promessas aos santos, que, em caso de 
necessidade, podem ser adiadas sem qualquer problema 
para quem as mandou celebrar.

As marcações de missas serão feitas de um mês para 
o outro. Não aceitamos marcar missas a longo prazo 
(mensais ou anuais)

Se possível, e para afastarmos a ideia de que vamos 
pagar a missa (negócio), a esmola da missa deve ser 
entregue na altura em que a marcamos.

Inscrições para Leitores e Acólitos
Porque queremos começar a reorganizar as 

nossas liturgias, tornando-as mais participativas e 
comunitárias, estão abertas inscrições para leitores 
e acólitos nas diversas paróquias, na sacristia.

Mesmo quem já está inscrito, devem inscrever-se 
de novo para nos ajudar a reorganizar os mapas de 
participação.

Bênção das Grávidas
No próximo Domingo, dia 20 de Dezembro, teremos 

a Bênção das Grávidas, para toda a Unidade Pastoral,  
na Eucaristia das 12h00 da Igreja Matriz de Esposende.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que contam 
receber esta b~enção se inscrevam  até ao próximo sába-
do, dia 19, para podermos reservar os lugares e prepa-
rarmos a pequena recordação que costumamos oferecer.

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.
Novena do Menino Jesus em Gemeses

Inicia-se no próximo dia 17, quinta-feira, a Novena 
do Menino Jesus, que se celebra todos os dias com a 
reza do terço 30 minutos antes da Eucaristia. Nos dias 
em que não há Eucaristia, teremos a Celebração da 
Novena com a distribuição da Comunhão.

Ano Santo da Misericórdia
O Papa afirmou na passada 

quarta-feira, no Vaticano, que o 
Jubileu da Misericórdia, inicia-
do no dia 8 de dezembro, quer 
responder às necessidade da 
Igreja e ao desejo de construção 
de “um mundo mais humano”.

“A necessária obra de re-
novação das instituições e das 
estruturas da Igreja é um meio 
que deve levar-nos a fazer a 
experiência viva e vivificante 
da misericórdia de Deus”, su-
blinhou, na audiência pública 
semanal na Praça de São Pedro.

Um dia depois de ter aberto a Porta Santa na Basílica 
de São Pedro, Francisco falou num “momento privile-
giado” para que a Igreja escolha “unicamente aquilo que 
mais agrada a Deus”, ou seja, o “perdão”.

“O que é que mais agrada a Deus? É perdoar aos seus 
filhos, usar de misericórdia para com eles, a fim de que 
possam por sua vez, como tochas acesas da misericórdia 
de Deus, usar de misericórdia e perdoar aos seus irmãos.

Numa época de “profundas mudanças”, a Igreja é 
chamada a dar o seu contributo, com “sinais visíveis da 
presença e da proximidade de Deus”.

“Este Jubileu é um tempo favorável para todos nós, 
fazendo-nos contemplar a Misericórdia Divina que ultra-
passa todo e qualquer limite humano e consegue brilhar 
no meio da obscuridão do pecado, para nos tornarmos 
suas testemunhas convictas e persuasivas. Mas só será 
um tempo favorável, se aprendermos a escolher aquilo 
que mais agrada a Deus”, assinalou o Papa Francisco.

“A Igreja tem necessidade deste momento extraor-
dinário. Não digo ‘é bom para a Igreja este momento 
extraordinário’. Digo que a Igreja tem necessidade deste 
momento extraordinário”, insistiu.

O Papa justificou a escolha da “misericórdia” como 
tema central de um ano santo extraordinário, num tempo 
de tantas preocupações, com a necessidade de combater 
“o egoísmo”.

“É preciso ter em conta que na raiz do esquecimento 
da misericórdia está sempre o amor próprio, o egoísmo. 
No mundo, isso toma a forma da busca exclusiva dos 
próprios interesses, prazeres e honras, juntamente com 
a acumulação de riquezas, enquanto na vida dos cristãos 
aparece muitas vezes sob a forma de hipocrisia e mun-
danidade”, advertiu.

Francisco convidou todos a reconhecer-se como 
“pecadores” para reforçar, depois, “a certeza da mise-
ricórdia divina”.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
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
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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 14 de Dezembro
da III Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria Eugénia Miranda Igreja e marido
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Casimiro Fernandes Matias
— Padre Chaves
— Norberto António Fernandes e filhos
— Maria Azevedo Arantes
— Álvaro Soares da Costa e esposa
— José Alves e esposa
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora do Amparo
Terça-feira 15 de dezembro
da III Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Ernesto Manuel Barros Paquete e pais
— Rosa de Sousa, marido e filho
— Paulo José Silva da Costa
— Almerinda da Silva Passos
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Ação de Graças
— António de Sá, esposa e família (filha Maria)
— José Gonçalves Neiva
— Luís Gomes Martins e sogra Laura (esposa)
— Glória Margarida Rodrigues e marido
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e Manuel José 

Alves
— Domingos de Sá Rosas, Joaquim Gonçalves do Vale 

e esposa (esposa)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Félix de Sá Rosas (nora) 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— António de Brito Gomes e João Miranda Faria
— Maria Torres e Silva, pais e Adolfo Miranda e família
— Manuel da Costa Barroso
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— José da Silva Cardoso
— Gabriel Rodrigues de Oliveira, irmã e cunhada
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Brás Júnior, irmãos e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa e filha
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Beatriz Gonçalves da Silva, marido, pai e nora
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Emília Boaventura da Silva, marido e família
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Juca Araújo Vieira, filho, sogros e família
— Laurinda Pereira Couto e pais
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Porfírio de Lemos Neiva e irmãs
Quarta-feira 16 de dezembro
da III Semana do Advento
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Eduardo Losa Regado
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— António Catarino Azevedo, pais e irmão

— José Tomás Faria Azevedo
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Deolinda Fernandes Santil
— Lúcia Sá Escrivaes
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— Hirondina Ferreira
— Manuel Gomes Mendanha, esposa e filhos
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— José Azevedo Linhares e mãe
— Rosália Pereira da Silva Mota
— Ação de graças
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Manuel Alberto
— Zacarias Lopes Fernandes Monte e família
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho pais, sogros e 

genro
— Manuel Laurentino Losa Faria
— Maria Dias Ribeiro e Amélia Rosa de Jesus
— Maria do Rosário Solinho soares
— Adelino Hipólito da Silva e pais
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Mateus Torres Moreira e família
— António Inês Ferreira da Nova
— João Gomes Moreira e esposa
— Alfredo Silva Miranda, pais e sogros
— Rosa Gonçalves D a Costa
— Adelino Floreira Fernandes Eiras esposa e filho
Quinta-feira  17 de dezembro
da III Semana do Advento
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Firmino da Silva Azevedo e esposa
— Maria do Sameiro Maciel Faria, irmãos e pais (marido)
— Maria Alves de Jesus, marido e filhos 
— Em Honra de St.º António 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Laura de Sousa, mãe, filha e marido
— Adelino Maciel Lopes
— Deolinda de Sá Vilas Boas (neto Lauro)
— António da Lage Lima e irmãs (José Maciel)
— Manuel Gomes Pimenta
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
— Delfim Faria e Silva e Maria Gonçalves Barros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Associados do Coração de Jesus
— Augusto Rafael e avós
— Ludovina Rosa da Silva
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Antónia Pires
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios

19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Adélio Rodrigues Pereira
— Luzia Marques Rei, marido e filhos
— Maria José Ferreira de Oliveira e família
— Maria Alcília Cardoso da Silva e Martinho Neves 

Ribeiro
— António Lopes da Silva Miranda
Sexta-feira  18 de dezembro
da III Semana do Advento
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Álvaro de Barros Ferreira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Fernando Rodrigues Escrivães (30.º Dia)
— Deolinda Alves Pereira
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Maria Maurício Pereira e filho
— Joaoquim Martinho Vale Gonçalves
— Deolinda Fernandes Santil
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— SS. Sacramento, S. Bento e N.ª Senhora da Cabeça
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Manuel Santos Fradique, esposa e neto Filipe
— Serafim Pereira Casais, esposa e neto
— Albertina Lopes Devesa, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia Queiroga
— António Inês Ferreira da Nova
— Maria Faria Dias, pais e sogros
— Adelina Marques
— José Maria Machado da Torre
— Ana Eusébio da Silva e marido
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, cunhados e irmãs
— Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo e Maria Fernanda 

Tomé de Almeida e marido
— S. Sebastião (m.c.Angelina Ferreira)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Reinor de Sá Pereira e filha Elvira
— Arlindo Martins Afonso
— Maria de Marcos Fradique
— António Gomes Viana
— Américo Garcia Coutinho (Anivº) e pais
— João Miranda de Jesus Ferreira e pais
— José Domingues da Venda e Laura Fernandes Gaifém
Sábado 19 de dezembro
da III Semana do Advento
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de St.º António 
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário  
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ana Gonçalves Cabo
— Manuel Morgado Esteves
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Palimra Morais Pereira Catarino, marido e filho
— Antoinio Gonçalves Torres Silva
— Maria Auxília Pontes Carvalhoe irmão
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho António
— Belmiro Morgado Viana 
18h00 – igreja matriz de Fão
—  José da Fonte Gaifém
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Missa da Reconciliação
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Emília Gonçalves da Silva

— Maria Antónia Pires da Torre
— Nuno Albino Rossas Lima
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
— Maria Amélia Torre da Silva
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Fernando Rodrigues Escrivães (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
—  Em honra de S. José
— Manuel Romos dos Santos (p. amiga)
— António Alves Sá Pereira, esposa e família (genro José 

Morais)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Rui Pedro Silva Oliveira, avós e restante família
— Elisabete Rocha Gomes Bezerrra, pai, sogra e cunhado
— Maria Angelina Pereira Lage (marido)
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios
— Antonio Joaquim Durães, esposa e genro
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Domingo  20 de dezembro

IV 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 das Almas
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— Domingos Fernandes Costa e João Diogo valente 

Costa
— António Catarino Ferreira Neves, esposa, filha, pais  

e sogros
— Ludovina Martins Carreirinha
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Carolina Moreira da Venda ,mariro e filho
— Manuel António Portela Gonçalves  e esposa
— Manuel Senra Ponte e irmãs
— Manuel Azevedo Martins
— Maria Graça Santil Pontes,  pais Adelino Francisco 

Barros e esposa
— Romão Fernandes Sobral e esposa
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda Fernandes Santil
— Manuel Vasco Azevedo
— Arménio Mariz Faria, Carolina Azevedo vasquinho e 

Manuel Campos Neves
—  Joaquim Nogueira de Miranda
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa (filha Isabel)
— Maria Anjos Gomes Santos e Rosália Gomes Santos
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende

Bênção das Grávidas
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Rosa Maria Rolo Pereira 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Luís de Barros Zão e familiares


