
Domingo da Oitava do Natal
Domingo da Sagrada Família

1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5;
2.ª Leit. – Col 3, 12-21;
Evangelho – Lc 2, 41-52.

As leituras deste Domingo complementam-se ao 
apresentar as duas coordenadas fundamentais a partir 
das quais se deve construir a família cristã: o amor a 
Deus e o amor aos outros, sobretudo a esses que estão 
mais perto de nós – os pais e demais familiares.

O evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do 
amor a Deus: o projecto de Deus tem de ser a priori-
dade de qualquer cristão, a exigência fundamental, a 
que todas as outras se devem submeter. A família cristã 
constrói-se no respeito absoluto pelo projecto que Deus 
tem para cada pessoa.

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor 
que deve brotar dos gestos de todos os que vivem “em 
Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse amor deve 
atingir, de forma mais especial, todos os que connosco 
partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em de-
terminadas atitudes de compreensão, de bondade, de 
respeito, de partilha, de serviço.

A primeira leitura apresenta, de forma muito práti-
ca, algumas atitudes que os filhos devem ter para com 
os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que 
fala a segunda leitura.

A Família é o lugar privilegiado para favorecer o 
amadurecimento dos filhos... para que eles possam cresc-
er, diante de Deus e dos homens... Mas não te-nhamos 
ilusões: a família cristã não é mais aquela do passado. E, 
talvez, nunca mais ela volte a ser a mesma de outrora. À 
semelhança da liturgia e da catequese, a família também 
percorre o caminho da renovação, em busca de um novo 
modo de ser...

Os valores fundamentais, como o amor, a fidelidade, 
a indissolubilidade, precisam de permanecer firmes, 
enquanto outros serão fatalmente substituídos.  Assim 
a obediência dos filhos passará a ser “colaboração”. A 
autoridade paterna cederá o lugar ao “serviço”. Os filhos 
deixarão de ser propriedade da família, para se tornarem 
membros da comunidade... 

A profissão dos filhos não será imposta pelos pais, 
de acordo com seus pontos de vista ou as suas ambições.  
Os filhos vão optar, de acordo com as suas aspirações. A 
formação e a orientação dos filhos não serão mais à base 
de sermões, preceitos e imposições,  mas sim de exemplos 
e do testemunho. 

No caso em que o testemunho de vida vier a faltar, 
os pais perderão toda a credibilidade e os filhos acabarão 
por tomar rumos traiçoeiros... 

A família vai encontrar coragem para se renovar, e 
assim sobreviver, no exemplo da Sagrada Família de 
Nazaré, seguindo as orientações do Sínodo da Família. 
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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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LAUSPERENE em Fonte Boa
Realiza-se nos dias 28 e 29 deste mês o Lausperene 

Arquidiocesano na Paróquia de Fonte Boa.
O Lausperene terá início às 17h30, com a cele-

bração da Eucaristia e Exposição do Santíssimo, que 
ficará em adoração até às 22h00. Depois de uma breve 
adoração, encerramos durante a noite, retomando a 
Exposição às 09h00 e até às 20h00, altura em que 
celebraremos a Missa Solene de encerramento do 
Lausperene.

A  organização da Adoração durante o dia fica a 
cargo dos diversos organimos paroquiais, de acordo 
com as suas disponibilidades e a tradição na Paróquia 
de Fonte Boa.

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!

Festas da Catequese
 Porque, devido à nova realidade, ainda não nos 

foi possível marcar asFestas da Catequese como de-
veríamos, mas porque as famílias das nossas crianças 
e adolescentes e seus catequistas têm o seu direito de 
estarem informados a tempo para prepararem (tam-
bém socialmente) as Festas da Catequese, fica aqui 
a informação das datas marcadas, com a promessa 
de que em breve teremos já bem definidos os locais e 
hprários das celebrações.    
2-3 de janeiro – Entrega da Bíblia (Celebração) (4.º ano)
5-6 de março – Festa do Perdão (3.º ano)
26 de março – Festa da Vida (8.º ano)
15 de maio – Peregrinação à Senhora da Guia 
28-29 de maio – Festa da Primeira Comunhão (3.º ano)
4-5 de junho – Festa do Pai Nosso (2.º ano) 
11-12 de junho – Festa da Palavra (4.º ano) 
18-19 de junho – Festa da Fé (6.º ano) 
25-26 de junho – Profissão de Fé (8.º ano) 
2-3 de julho – Festa do Compromisso (10.º ano)

Direitos Paroquiais em falta
O ano está prestes a acabar e, em algumas Paró-

quias, mais de 50% das Famílias ainda não cumpriram 
a sua Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais, 
sentindo-se verdadeira comunidade. 

Conforme já foi anunciado, e de acordo com os 
costumes da cada Paróquia, até ao final do ano, ainda é 
ocasião para todas as Famílias cumpriram a sua Missão 
cristã, pagando os Direitos Paroquiais. 

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas 
as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anualmente 
a partilha de um dia de Rendimento da Família.

Exercendo o nosso direito/dever, podemos afir-
mar-nos como cristãos com direitos.

Ano Santo da Misericórdia

Da “Carta do Papa” Francisco
“Penso também em quantos, por diversos motivos, 

estiverem impossibilitados de ir até à Porta Santa, sobre-
tudo os doentes e as pessoas idosas e sós, que muitas vezes 
se encontram em condições de não poder sair de casa. 
Para eles será de grande ajuda viver a enfermidade e o 
sofrimento como experiência de proximidade ao Senhor 
que no mistério da sua paixão, morte e ressurreição indi-
ca a via mestra para dar sentido à dor e à solidão. Viver 
com fé e esperança jubilosa este momento de provação, 
recebendo a comunhão ou participando na santa Missa 
e na oração comunitária, inclusive através dos vários 
meios de comunicação, será para eles o modo de obter 
a indulgência jubilar. 

O meu pensamento dirige-se também aos encarce-
rados, que experimentam a limitação da sua liberdade. 
O Jubileu constituiu sempre a oportunidade de uma 
grande amnistia, destinada a envolver muitas pessoas 
que, mesmo merecedoras de punição, todavia tomaram 
consciência da injustiça perpetrada e desejam sincera-
mente inserir-se de novo na sociedade, oferecendo o seu 
contributo honesto. A todos eles chegue concretamente a 
misericórdia do Pai que quer estar próximo de quem mais 
necessita do seu perdão. Nas capelas dos cárceres pode-
rão obter a indulgência, e todas as vezes que passarem 
pela porta da sua cela, dirigindo o pensamento e a oração 
ao Pai, que este gesto signifique para eles a passagem 
pela Porta Santa, porque a misericórdia de Deus, capaz 
de mudar os corações, consegue também  transformar 
as grades em experiência de liberdade.

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 28 de Dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Eduardo Viana, pais e avós
17h30 – igreja paroquial de Fonte Boa

Início do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Domingues da Venda, esposa e cunhado
— Manuel Luís Baptista
— Júlia Alves Lopes e marido
— Carlos Morais da Benta
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas (lugar de Paredes)
— Maria da Silva Duarte e família
— António Gonçalves da Cruz, Esposa,Filho e Genro
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— Ana Gomes Lagoela e Família
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Américo de Sá Lopes Ramires e Filho
— André Fernandes Ramires e Pais
— Jorge Fontão Pereira
— Francisco Correia,Esposa e Neto
— Fernando Gonçalves Malgueiro
— Joaquim Martins da Silva,Nora Filhos e Genro
Terça-feira  29 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Ester Augusta Gonçalves Eiras e marido
— António Ribeiro da Silva Couto
— Américo Losa Regado
— Maria Isabel Moreira Ferreira e sogros
— Josefina Beatriz Ferreira e Eva Ferreira
— Maria José Ferreira de Oliveira e família
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Irene Martins de Sousa, pais, irmãs, cunhados 

e sobrinhos (irmão João)
— Rosa Gomes Morais, marido e pais (sobrinha)
— Domingos Gonçalves Ferreira, irmã e sogros
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
— António Alves dos Santos e familia (filha Otília)
— Teresa Martins Morgado, marido e filha 
— António Lima Ribeiro, pais, irmãos, cunhado e sogro 

(filha)
— Adelino da Silva (neta Adelaide) 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Ludovina da Silva Torres, marido e filha, e Adolfo 

Miranda e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— António Joaquim da Silva, esposa e cunhado, e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Diamantina da Silva Vieira, marido e nora Fernanda
— Glória dos Santos Loureiro, marido e mãe
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Ribeiro Alves
— José da Silva Cardoso
— Branca da Silva Cachada, marido e filho, e Eduardo 

da Silva Cachada, esposa e filhos
— Malcemino de Matos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família

— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Barbosa Roças
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Amélia da Fonte Azevedo e marido
— Maria da Saúde Ribeiro da Rocha e marido
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Maria Amélia Torre da Silva
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
— Olívia Ramos Dias
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Encerramento do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
Quarta-feira 30 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Agostinho Reis
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— José Tomás Faria Azevedo
—  Deolinda  Fernandes Santil
— Joaquina Gomes Catarino (aniv.)
—  Maria Torres Maurício  (aniv.)
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Maria Vilão Pereira, marido e genro
— Maria Vale Morgado e família
— Manuel Afonso Sá Pereira e esposa
19h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Marinho Lemos e irmã Emília Rodrigues Lemos
— Carlos Cardoso Salgado, pais filhos e irmãos
— Raúl Maria Moledo Viana e Maria de Marcos Fradique
— Domingos Reis de Assunção e família
— João Miranda de Jesus Ferreira e pais
— Emídea Real
— António Eiras de Meira Torres, esposa e família
— José da Venda Caseiro e Julieta Armanda Carvalho 

Gomes
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Joaquim Alegre Alves Queiroga
— Emília Rodrigues Ferreira e marido
— Beatriz Gonçalves Fradique Souto e família
— Carolina Carvalho Machado
— Almas (m.c. Tina)
— Esmeralda Costa Moreira Torres
— Manuel Martins Rodrigues, esposa e família
— Carlos Eusebio da Silva e esposa
— Carlos Dias Hipólito e esposa
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Manuel Maria Gomes Igreja
— José da Silva Martins
— Maria Faria Moreira Torres
— Rosa Gonçalves da Costa
— Evangelino Dias Ribeiro e Amélia Gonçalves Torres
— Almas (lugar de Paredes)

Quinta-feira  31 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Isaias Hipólito e família
— Maria de Jesus da Silva Vale e marido
— Almas (lugar de Paredes)

16h30 – igreja matriz de Esposende
— Manuel António de Barros Nunes Novo e pais
— Maria Benedita Fernandes da Silva
— Maria Simões, marido e filhos
16h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Acção de Graças
— Henrique Alves da Lage (filho José)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Augusto Rafael, avós e tios
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Jerónimo da Silva Couto e esposa
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa da Silva, pais e sogros
— Emília Gonçalves da Silva
— Nuno Albino Rossas Lima
— Manuel da Silva Penteado
— David da Silva Sampaio
— Maria Amélia Torre da Silva
Sexta-feira – Oitava do Natal –  01 de janeiro

Santa Maria Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz
10h00 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
— Emília Hipólito dos Santos, marido, filhos e genrro
— Maria Alexandra Faria Ribeiro
— Almas (lugar de paredes)
— Delfina Fernandes Ribeiro
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Paroquianos
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
— Sílvia Maria Carvalho e avós
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
16h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Manuel Matos Ferreira
— Adélio José Gonçalves (Alice)
— Florinda Sousa e Silva, marido e família (neta Carmo)
— Diamantino Carreira Azevedo
— Porfírio dos Santos Bazulo e Manuel Rodrigues Es-

crivães
— Maria do Carmo Ferreira de Oliveira, esposa e família
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
— Santa Maria dos Anjos
Sábado 02 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Amélia Torre da Silva (30.º Dia)
— Olívia Ramos Dias
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria do Santíssimo

— Associados vivos e falecidos da Ass. do Sagrado 
Coração de Jesus  

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)   
— Irrmãos  e Irmãs Confraria Srª Rosário
— Irrmãos  e Irmãs Confraria do Santissimo Sacramento
— Laurentina Arantes Carreira (1.º aniv.) e António Carlos 

da Silva Hipólito 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Ferreira Belo (30.º Dia)
— Olinda Gomes dos Santos Portela (30.º Dia)
— José da Fonte Gaifém
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Fernandes Pereira e esposa
— Luis Miguel Costa Sá Pereira (colegas de trabalho)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Pereira da Silva (1.º Aniv.º)
— Maria Josefina de Sousa Felgueiras Alves (30.º Dia)
Domingo – Epifania do Senhor –  3 de janeiro
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Olívia Ramos Dias
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Associados vivos e falecidos da Sagrado Coração de 

Jesus
09h30 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— — Em honra do SS.mo Sacramento, Sagrado Coração 

de Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria Ermelinda Areia, Maria Amélia Areia e família
18h00 – igreja matriz de Fão 
— P.e Manuel de Faria Borda 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

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 Ani-
versário. Os Domingos ficam reservados 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, automaticamente, para a 
Missa de Domingo”.

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.


