
Domingo do Baptismo do Senhor
1.ª Leit. – Is 42, 1-4. 6-7; 
Salmo – Sal 28, 1-2. 3ac-4. 3b e 9b-10;
2.ª Leit. – Act 10, 34-38;
Evangelho – Lc 3, 15-16. 21-22.

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo 
o projecto salvador de Deus. No baptismo de Jesus nas 
margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, 
que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de 
salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do 
Pai, Ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade 
e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e 
empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos 
chegar à vida em plenitude.

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, 
escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar 
um mundo de justiça e de paz sem fim… Investido do 
Espírito de Deus, Ele concretizará essa missão com humil-
dade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, 
à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus.

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado 
que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projecto 
de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o 
bem” e libertando todos os que eram oprimidos. É este o 
testemunho que os discípulos devem dar, para que a sal-
vação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra.

No Evangelho, aparece-nos a concretização da 
promessa profética: Jesus é o Filho/“Servo” enviado 
pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é 
realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, Ele 
tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos 
homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e 
de os levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude.

A Festa de hoje – Batismo do Senhor – encerra o 
tempo do Natal: o Pai apresenta, manifesta a Israel o 
Salvador que Ele nos deu, o Menino que nasceu para 
nós: “Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a 
minha complacência”.

Estas palavras contêm um significado muito profundo: 
o Pai apresenta Jesus usando as palavras do profeta Isaías. 
Aqui vemos que Jesus não é somente o Servo; Ele é o 
Filho amado! O Servo que o Antigo Testamento anunciava 
é também o Filho amado eternamente. No entanto, é o 
Filho que sofrerá como o Servo, que deverá exercer a Sua 
missão de modo humilde e doloroso!

Hoje, o Pai revela a Jesus qual o modo, qual o caminho 
que Ele deve seguir para ser o Messias como Deus quer: 
na pobreza, na humildade, no despojamento, no serviço!... 
É assim que o Reino de Deus será anunciado no mundo. 
Jesus deverá ser manso: “Ele não clama nem levanta 
a voz, nem se faz ouvir pelas ruas”. Deve ser cheio de 
misericórdia para com os pecadores, os fracos, os pobres, 
os sem esperança: “não quebrará a cana fendida, nem 
apagará a torcida que ainda fumega”. Ele irá sofrer, ser 
tentado ao desânimo, mas colocará no Pai toda a Sua 
esperança, toda a Sua confiança.
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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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Grupo Coral de Apúlia apresenta contas
Receita

Saldo ano anterior  ...................................  2.284,89 €
Funerais  (20)..............................................2.000,00 €
Casamentos  (3) ........................................... 450,00 €
Festa da Senhora das Neves  .......................  500,00 €
Festa da Senhora da Guia  ............................ 250,00 €
Total da Receita  ......................................  5.484,89 €

Despesa
Mensalidade telemovel  ..............................  120,00 €
Instalação sonora Corpo de Deus  ...............  950,00 €
Comsumíveis ................................................  46,29 €
Músicos Páscoa, dia 19/09 e Natal  ............  690,00 €
Substituição lampadas Matriz, torres
e apliques exteriores  ................................  3.710,00 €
Total da Despesa  .....................................  5.516,29 €
Saldo negativo  ..........................................  – 31,40 €

Reunião anual das Fabriqueiras
Encontra-se já marcado para o próximo dia 29 deste 

mês, às 21h00, no Centro Paroquial de Esposende, o 
habitual Encontro Anual das Fábricas da Igreja.

Na carta dirigida aos Arciprestes, lembrando este 
encontro, o sr. Arcebispo diz: “Penso ser importante 
trabalhar para que todos os membros de todos os Con-
selhos estejam presentes e, mais ainda, o encontro seja 
alargado aos Conselhos Pastorais. Estes necessitam 
de idêntica formação”.

Por isso, aqui fica o convite, para todos, sem esque-
cer os membros das Comissões de Festas.

Festas da Catequese
Fica aqui de novo a informação sobre as datas 

das Festas da Catequese.    
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)

Leilão do Menino adiado em Fonte Boa
Uma vez que se prevê a continuação de chuva neste 

fim de semana, a Confraria do Santíssimo decidiu adiar 
o leilão do Menino Jesus para o próximo domingo, dia 
17. Iniciar-se-á às 14h00, junto ao café “Tá-se bem” 
de onde sai em cortejo até ao Centro Social. Segue-se 
o leilão dos bens oferecidos.

Cantar das “Janeiras” em Gemeses
Neste domingo, dia 10 de Janeiro, pelas 14h15, 

o Grupo Coral de Gemeses com colaboração de mais 
alguns voluntários, irá Cantar as Janeiras, nos presépios 
de ruas que estão “espalhados” pela freguesia. 

Os donativos recebidos revertem para as despesas 
da Festa do Menino 2015.

Ano Santo da Misericórdia

Da “Carta do Papa” Francisco
Um dos graves problemas do nosso tempo é certa-

mente a alterada relação com a vida. Uma mentalidade 
muito difundida já fez perder a necessária sensibili-
dade pessoal e social pelo acolhimento de uma nova 
vida. O drama do aborto é vivido por alguns com uma 
consciência superficial, quase sem se dar conta do 
gravíssimo mal que um gesto  semelhante comporta. 
Muitos outros, ao contrário, mesmo vivendo este mo-
mento como uma derrota, julgam que não têm outro 
caminho a percorrer. Penso, de maneira particular, em 
todas as mulheres que recorreram ao aborto. 

Conheço bem os condicionamentos que as levaram 
a tomar esta decisão. Sei que é um drama existencial e 
moral. Encontrei muitas mulheres que traziam no seu 
coração a cicatriz causada por esta escolha sofrida e 
dolorosa. O que aconteceu é profundamente injusto; 
contudo, só a sua verdadeira compreensão pode im-
pedir que se perca a esperança. 

O perdão de Deus não pode ser negado a quem 
quer que esteja arrependido, sobretudo quando com 
coração sincero se aproxima do Sacramento da Con-
fissão para obter a reconciliação com o Pai. 

Também por este motivo, não obstante qualquer 
disposição em contrário, decidi conceder a todos os 
sacerdotes para o Ano Jubilar a faculdade de absolver 
do pecado de aborto quantos o cometeram e, arrepen-
didos de coração, pedirem que lhes seja perdoado. 

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).
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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 11 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Samuel António Vieira dos Santos
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Rosalina da Silva Gageiro, marido e filhos
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— José Gomes da Silva e filho Manuel
— Carminda Moreira da Silva
— Geraldo Gonçalves Gomes e Filho
— Joaquim dos Santos Hipólito e Esposa
Terça-feira  12 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Luísa da Rocha Vilarinho, pais e irmãos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filha
— Maria Adriana Queirós Portela
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Alice Carvalho Faria 
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
— Virgínia Alves dos Santos e família (filha Celeste)
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Manuel Gomes da Cruz e esposa
— Filipe Manuel Martins da Silva
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Teresa Moreira Gomes, marido, irmão, filho e nora
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— José da Silva Cardoso
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva, filho e pais
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Amélia Torre da Silva
— Maria Antónia Pires
— Maria Augusta Marques da Silva e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Maria da Silva e marido
— José Gonçalves Neiva, esposa e filhos
Quarta-feira 13 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Anselmo Marques
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)
— Deolinda Fermandes Santil 
— Joaquim Faria Mariz, pais e sogros
— António Dias Fernandes Herdeiro (aniv), pais e sogros
— José Santos Silva, pais e sogros
— António Gonçalves Torres Silva
— Maria Maurício Pereira e filho
— Lúcia de Sá Escrivães 

— Manuel da Cruz Pontes,pais e sogros
— Abílio Fernandes da Fonte  
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Ferreira Martins, marido e família
— Manuel Martins do Monte
— Maria Gonçalves Pereira e marido
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— Em honra de S. António (Clementina Martisn Ferreira)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Renor Sá Pereira e filha
— António Gomes Viana
— Ana Gonçalves Moreira Real, marido e filha
— Irene do Nascimento Costa Gomes Real Morais
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— António Miranda Ferreira
— S.Félix (m.c. Conceição Ferreira)
— Manuel Ferrreira da Costa, esposa, filhos e genrro
— Manuel Alves da Quinta Junior e esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Abel Eiras Gomes Vieira
— Albino Gomes Machado e família
— Rosa Gonçalves da Costa
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Delfim Barros Gonçalves Real
— Maria Fernandes Martins, marido e neto Filipe
— Virgínia Fernandes Santos Hipólito e família
Quinta-feira  14 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Carreira Martins e família
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido 
— José Gonçalves Neiva 
— Paulino Martins da Silva, pais e irmãs (sobrinha Lau-

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

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Elvira Gonçalves Pimenta, marido e genro
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— Ana Gomes da Silva e Manuel Carvalho Torres
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte e 

Silva
— Maria Joaquina da Silva, António da Silva Azevedo, 

esposa e filho
— José da Silva Cardoso
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Barbosa Baltazar, filho e genro
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e tios Carlos e Cecília
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos, esposa e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Laurinda Ferreira Couto e filhos
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Sampaio Boaventura e família
— Manuel Torres Barbosa e família
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e neto
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Padre Manuel Gonçalves Jorge

19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Manuel João Simões Araújo
Sexta-feira   15 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Lázaro Barros Nunes Novo e família
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino
— Ana Gonçalves do Cabo
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Maria Eugénia Silva Moreda
—  Maria Auxília Pontes Carvalho e  irmão
—  Ramiro da Cruz Torres esposa e filho 
— José Joaquim Gomes Dourado
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Romão Domingues da venda
— Felizarda Gomes da Cruz (aniv.), marido e filho 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— Manuel Ramos dos Santos (colegas de trabalho)
— José Alberto Durães e Álvaro Catarino
— Domingos Alves Ferreira Neves e família (esposa)
— Mário Ferreira Morgado
— Inácio Nogueira Monte e esposa
— Pais e sogros de Augusta Miranda (António Miranda)
— Teresa Martins Ferreira e Adelino Martins Ferreira 

Oliveira (Paula)
— Manuel Ramos dos Santos
— Maria Angelina Pereira Lage e família
— Maria Vale Morgado e família
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Hirondina Ferreira
— Almerinda de Campos Rolo, marido e filha
— João Miranda Jesus Ferreira, pais e sogros
— Maria Ermelinda da Costa Lata
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Carolina Carvalho Machado
— Abel Eiras Gomes Vieira
— Amélia Faria Martins, marido e famiília
— Júlia Santos Hipólito, marido e genro
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, pais, genro 

e sogros
Sábado 16 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 
— Malcemino de Matos (Conf. Divino Espírito Santo de 

Paredes de Coura)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário  
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confraria)   
18h00 – igreja matriz de Fão
— Emília Vale Gonçalves (30.º Dia) 
— Florinda de Sousa (1.º aniv.) 
— José da Fonte Gaifém
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes (1.º Aniv.º)

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Manuel Ferreira Morgado
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira (1.º Aniv.º)
Domingo   17 de janeiro

II Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Pereira e P.e Paulino Manuel Novais 

e P.e Cândido Rodrigues Saloio
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— P.e José Miguel Torres Pereira e  P.e Manuel Alberto
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do SS.mo Sacramento
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Intenções de Manuel Alves Ribeiro e Maria da Costa 

Mesquita (Bodas de Ouro Matrimoniais)
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel de Faria Borda 
— Maria Ferreira Belo 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Joaquim Vilas Boas Pereira Lima

Celebrando o Ano da Misericórdia
Uma das condições pedidas às Igrejas Jubilares deste 

Ano da Misericórdia, foi que nas mesmas houvesse um 
“serviço de confissões” organizado.

Assim, e para começarmos, temos já esse serviço 
organizado e a funcionar a partir desta semana, com o 
seguinte horário semanal:

Segunda-feira  ........ 09h00  .............. P.e Armindo
Terça-feira  ............. 09h00  ...................... P.e Rui
Quarta-feira  ........... 09h00  ................P.e Avelino 
e  ............................... 15h00  ...................  P.e Ledo
Quinta-feira  ........... 09h00  ...................  P.e Lima
Sextas feira  ............ 09h00  .................... P.e Gaio 
e  ............................... 15h00  ................... P.e Viana
Sábado  .................... 09h00  ................. P.e Delfim

A nível diocesano, a Arquidiocese oferece ainda uma 
série de dias, como momentos de reflexão e retiro, para 
alguns grupos de pessoas, a decorrerem durante todo o 
dia no Centro Apostólico do Sameiro. Aqui ficam as datas 
para podermos organizar a nossa vida e participação:

– 30 de janeiro 2016 – Agentes de Pastoral da Edu-
cação (Catequistas, professores de EMRC, professores 
dos Colégios Católicos, Professores da UCP.

–  20 de fevereiro 2016 –  Ministérios e serviços 
Litúrgicos (ministros da comunhão, sacristães, zeladoras, 
orientadores de grupos corais…)

–  27 de fevereiro de 2016 –  Agentes da Pastoral So-
cial (Conferencias Vicentinas, Equipas Sócio-Caritativas, 
Cáritas e, particularmente, Centros Sociais Paroquiais…)

–  05 de março de 2016 –  Famílias e Movimentos.


