
4.º Domingo do Advento
1.ª Leit. – Miq 5, 1-4a; 
Salmo – Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19;
2.ª Leit. – Hebr 10, 5-10;
Evangelho – Lc 1, 39-45.

Nestes últimos dias antes do Natal, a mensagem 
fundamental da Palavra de Deus gira à volta da defini-
ção da missão de Jesus: propor um projecto de salvação 
e de libertação que leve os homens à descoberta da 
verdadeira felicidade.

A primeira leitura sugere que este mundo novo 
que Jesus, o descendente de David, veio propor é um 
dom do amor de Deus. O nome de Jesus é “a Paz”: 
Ele veio apresentar uma proposta de um “reino” de 
paz e de amor, não construído com a força das armas, 
mas construído e acolhido nos corações dos homens.

A segunda leitura sugere que a missão libertadora 
de Jesus visa o estabelecimento de uma relação de 
comunhão e de proximidade entre Deus e os homens. 
É necessário que os homens acolham esta proposta 
com disponibilidade e obediência – à imagem de Jesus 
Cristo – num “sim” total ao projecto de Deus.

O Evangelho sugere que esse projecto de Deus tem 
um rosto: Jesus de Nazaré veio ao encontro dos ho-
mens para apresentar aos prisioneiros e aos que jazem 
na escravidão uma proposta de vida e de liberdade. 
Ele propõe um mundo novo, onde os marginalizados 
e oprimidos têm lugar e onde os que sofrem encon-
tram a dignidade e a felicidade. Este é um anúncio de 
alegria e de salvação, que faz rejubilar todos os que 
reconhecem em Jesus a proposta libertadora que Deus 
lhes faz. Essa proposta chega, tantas vezes, através dos 
limites e da fragilidade dos “instrumentos” humanos 
de Deus; mas é sempre uma proposta que tem o selo 
e a força de Deus.

A caminho do Natal, a Liturgia do advento 
apresenta-nos várias pessoas que prepararam o povo 
para a vinda do Messias: Jeremias, Baruc, Sofonias, 
Miquéias, João Baptista...

Hoje aparece a figura privilegiada de uma mu-
lher  que trouxe ao mundo o próprio Salvador. Quem 
aguarda o Salvador não pode esquecer a sua mãe. Se 
quisermos entrar no espírito do Natal, devemo-nos 
aproximar de Maria. E as Leituras bíblicas já nos fazem 
sentir o clima do Natal. 

Deus escolhe instrumentos humildes e frágeis para 
realizar as suas obras. A promessa que surgiu através do 
profeta Miquéias – “Ele próprio será a Paz” (Shallon) 
– vêmo-la, agora a tornar-se realidade.Uma humilde e 
desconhecida jovem de Nazaré é escolhida por Deus 
e realiza a primeira viagem missionária. (Lc 1,39-45).

Quem se põe a caminho tem algo a dar... a receber... 
a partilhar... A VISITA de Maria era para servir... para 
partilhar a alegria. As nossas visitas são encontros para 
partilhar com quem precisa de nós?
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 933485173
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Marcação de Missas
Conforme temos vindo a anunciar, 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 reservados para 
“missas adiadas”, quer por funerais, quer por outros mo-
tivos. Assim, como informamos, “dias em que tivermos 
funeral numa paróquia, as intenções marcadas nessa pa-
róquia para esse dia são transferidas, automaticamente, 
para a Missa de Domingo”, onde celebramos por todos 
os paroquianos.

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

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.

LIAM de Gandra canta “As Janeiras”
No próximo dia 2 de Janeiro (sábado), o grupo 

da L.I.A.M de Gandra irá “cantar as Janeiras” nas 
ruas da localidade. Os donativos recebidos destinam-
-se às MISSÕES.

O Nosso muito obrigado. Todos somos missio-
nários!

Iluminação da Igreja Matriz de Apúlia
A Igreja Matriz de Apúlia encontra-se agora melhor 

iluminada, tendo em conta uma remodelação levada a 
cabo pelo Grupo Coral de Apúlia, que teve a colabo-
ração de: Apúliagás Combustiveis L.da, a quem agra-
decemos na pessoa do Sr Manuel Oliveira, e da Cabos 
à Proa, a quem agradecemos na pessoa do Sr João.

Da Comunidade Paroquial de Gemeses
Contas da Confraria da Srª do Rosário 2015

Receita .......................................................1.462,20 €
Despesa ......................................................1.250,00 €
Saldo ..........................................................   212,20 €

Este saldo já foi entregue à Fábrica da Igreja. 
Contas da Associação do Coração de Jesus

Receita .......................................................... 998,96 €
Despesa .........................................................890,00 €
Saldo .............................................................   108,96 €

Este saldo já foi entregue à Fábrica da Igreja. 
Devoção do 1.º Sábado

No próximo mês de Janeiro,inicia-se a devoção do 
1.º sábado, às 17h25, até Maio. 

“Festas do Menino”
Leilão para a Festa do Menino será dia 27 de De-

zembro. 

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.

Ano Santo da Misericórdia

Da “Carta do Papa” Francisco
“O meu pensamento dirige-se, em primeiro lu-

gar, a todos os fiéis que em cada Diocese, ou como 
peregrinos em Roma, viverem a graça do Jubileu. 
Espero que a indulgência jubilar chegue a cada um 
como uma experiência genuína da misericórdia de 
Deus, a qual vai ao encontro de todos com o rosto 
do Pai que acolhe e perdoa, esquecendo comple-
tamente o pecado cometido. Para viver e obter a 
indulgência os fiéis são chamados a realizar uma 
breve peregrinação rumo à Porta Santa, aberta 
em cada Catedral ou nas igrejas estabelecidas 
pelo Bispo diocesano, e nas quatro Basílicas Pa-
pais em Roma, como sinal do profundo desejo de 
verdadeira conversão. Estabeleço igualmente que 
se possa obter a indulgência nos Santuários onde 
se abrir a Porta da Misericórdia e nas igrejas que 
tradicionalmente são identificadas como Jubilares. 
É importante que este momento esteja unido, em 
primeiro lugar, ao Sacramento da Reconciliação e 
à celebração da santa Eucaristia com uma reflexão 
sobre a misericórdia. Será necessário acompanhar 
estas celebrações com a profissão de fé e com a 
oração por mim e pelas intenções que trago no 
coração para o bem da Igreja e do mundo inteiro.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona apenas com o seguinte horário, para todas as 
paróquias:
Terça ................................................17h00 – 18h00
Sábado ..............................................15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).
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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 21 de Dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira e família
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Maria da Silva Duarte e família
— Ortiminda Ferreira Viana (aniv.) e marido
— Carlos Morais da Benta
— Secundido Martins do Monte
— Maria de Lurdes Gomes da Silva e marido
— Emília Ramos, Jorge Morgado, João Ferreira Morga-

do, esposa e filho Rogério
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Maria da Silva Duarte e família
— Manuel Alberto Silva Martins e Família
— Jorge Fontão Pereira
— Clara Fontão, Marido Filhos e Netos
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Alves Sá Lopes,Pais e Sogros
Terça-feira  22 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Virgílio de Jesus Loureiro, esposa e pais
— Maria José Ferreira de Oliveira e família
 Manuel Alves Felgueiras Júnior
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Laurinda Alves Lopes e marido Joaquim Martins Vale 
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa, pais e tio Eugé-

nio (filha Lucília)
— António Pimenta e pais
— José Gonçalves dos Santos, família e Firmino Fernan-

des Figueiredo (Paulino)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

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

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— José da Silva Cardoso
— Maria Elisa Ferreira Duarte, pais e José Gonçalves 

Duarte e esposa
— Álvaro Félix de Miranda, esposa e família
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Martinho Mariz da Pena, pai e sogros
— Virgínia da Cruz Barros
— Carla Sofia Cardoso da Silva
— Rosa Faria Vasco e filhos
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Hortência Fernandes Macieira
— Joaquim Gonçalves Pimenta e esposa
— Maria Ferreira Gomes e Arménio José
— Manuel Faria e Silva Cachada, e António da Silva 

Cachada
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Serafim Gomes Pereira e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino da Silva Pires, esposa, irmã e genro
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Jorge Miranda Pires e avós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, avós e tios
— Joaquim Pires Afonso, esposa, filha e genro
— José Carlos Alves e Costa
— Juca Araújo Vieira, filho, sogros e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Antónia Pires da Torre

— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Nuno Albino Rossas Lima
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Vera Rosália Neiva e família
Quarta-feira 23 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Carlos Alberto Eiras da Silva e pai
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— José Tomás Faria Azevedo
— Deolinda Fernandes Santil  (30 .ºdia)
— Manuel Pinheiro Rodrigues
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Vale Morgado e família
— Manuel Afonso Sá Pereira e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Paulina Martins Alves e família
— António Graça da Silva e filho
— Mathias Gaifém Campos e família
— Maria Emídia Moreira Morais
— José Silva Canelas
— João Miranda de Jesus Ferreira, Pais, e sogros
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— Rufino Ferreira Soares
— Carlos Ferreira do Vale(aniv.º), esposa e filho
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Manuel Alberto Cruz Fernandes
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Orlando Moreira Gomes
— Jorge Reis Rodrigues, pais e sogros
— Rosa Gonçalves da Costa
— José Martins Afonso Junior e família
— Palmira Ferreira Guimarães e marido
— Manuel Fradique Ribeiro, pais, sogros e família
— Almas (lugar de Paredes)
Quinta-feira  24 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Apúlia
— 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
16h30 – igreja matriz de Esposende
— José Guerra Laranjeira
16h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Abílio Freire Lopes, esposa e família
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido
— Adelino da Silva (30º dia) 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria do Nascimento Babosa Pires
— Maria Antónia Pires da Torre
— Emília Gonçalves da Silva
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
— Maria Amélia Torre da Silva
— Olívia Ramos Dias

Sexta-feira – Natal do Senhor –  25 de dezembro
10h00 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
— Maria Arminda Miranda da Nova e irmão António
— Carolina Barros Gonçalves Real e marido
— Adelina Marques
— António Fernandes Ferreira, esposa, pais e sogros
— Emília Ribeiro Machado e marido
— Belarmina Lopes Fernandes Monte
— Almas (Lugar de Paredes)
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Martins Ferreira
— Manuel Martins Gonçalves Torres, esposa, pais e 

irmãos
— Isabel Maria Pereira Peixoto e avós
— Damião AntónioAgra e família
— António Domingues da Venda e família
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
— Irmãs e irmas (Confraria SSmº Sacramento)
— Joaão Diogo Valente Costa e avós
— Arminda Belinho Vasco e familiares
— Maria Gonçalves Linhares e familiares
— Maria  Santil Gonçalves Pereira e marido
— Maria Maurício Pereira e filho
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Deolinda Fernandes Santil
— Manuel Gonçalves Vasco, esposa e Evaristo Vasco
— Manuel Cardoso Gomes e Deolinda Gonçalves Dou-

rado
— Jose Carreira Linhares e Maria Graça CruzTorres
— Deolinda Alves Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Paroquianos
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
— Manuel Romos dos Santos
— Rosa Gonçalves Pereira e marido 
— Rosa Ferreira Martins, marido e filha Maria
— Marcelino Lima Neves, pai e irmã
— Maria Martins de Matos e pais
— Manuel Fernandes Pereira, esposa, filhos e família
— José Pereira Lima e família
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
16h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Ação de Graças
— António Cristiano Lopes Ferreira e Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Helena Ferreira da Silva e marido 
— Belmira da Costa Félix, marido, pais, sogros, irmãos 

e cunhados 
— Joaquim Quintela Simões 
— Preciosa Lopes Soares, marido e Paulino Lopes Soares
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Manuel Alves de Oliveira, esposa Maria Amélia e 

família
Sábado 26 de dezembro
16h45 – 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 

16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Olívia Ramos Dias
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria das Almas  
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves Cabo
— Adelaide Fernandes Pontes e marido
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Palmira Morais Pereira Catarino, marido e filho
— António Gonçalves Viana (aniv) e filho
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho António
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— António Gonçalves Torres Silva
— Manuel Sousa Caseiro, pais e sogros 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Daniel Ferreira do Vale (30.º Dia)
— Ezequiel Sousa Moreira 
— José da Fonte Gaifém
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Maria do Rosário Solinho Soares
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Manuel Ferreira Morgado (30.º Dia)
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Albino da Costa Lopes
— José Alves Peixoto e familia
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Moreira de Sá
Domingo – Sagrada Família –  27 de dezembro
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 e Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— Rosa Cancela Carreirinha e Olímpio Pontes Costa
— Ludovina Martins Carreirinha
— Ramiro Cruz Torres, esposa e filho
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Joaquim Gomes Vendeiro e esposa
— Deolinda Fernandes Santil
—  Belmira Costa Félix  e marido     
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— João Abel Morais, esposa e família
— Adelino Morgado Portela
— António Portela e família
— Manuel Martins do Monte e esposa
— Manuel Barros Santos Portela
— Em honra da S. Família e por Rosa Ferreira Martins, 

marido e família
— Serafim Martins Alves
— António Gonçalves Martins
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria Ermelinda Areia e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— Marcos da Costa Reis e cunhadas 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira


