
3.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 
Salmo – Sal 18 B, 8. 9. 10. 15;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 12-30;
Evangelho – Lc 1, 1-4: 4, 14-21.

Há três aspetos na Liturgia da Palavra de hoje dignos 
de particular atenção.

Primeiro: o evangelho apresenta-nos o início da 
obra de Lucas. Aí tem-se uma dedicatória e uma apre-
sentação da obra a um certo “Teófilo”. E Lucas afirma 
expressamente que “após um estudo cuidadoso de tudo 
o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi 
escrever de modo ordenado para ti... Deste modo poderás 
verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste”. Es-
tas palavras revelam-nos a seriedade do testemunho dos 
evangelhos. Não são fábulas, não são delírios! São, isso 
sim, um testemunho de fé! Testemunho de quem crê, de 
quem tem razões para crer e quer fazer com que outros 
creiam e creiam com razão profunda!

Num mundo de tantas verdades, de tantas mentiras, 
de tantas seitas, lendas e mitos... Num mundo que se 
transformou numa cokteil de religiões, onde cada um faz a 
sua, na sua medida e do seu modo, é preciso recordar que 
só em Cristo Deus Se revelou  plenamente; só Cristo é a 
Verdade do Pai; só Ele, o Caminho para Deus; só n’Ele 
encontramos a Vida em abundância! E nós devemos ser, 
à semelhança de Lucas, os narradores deste Cristo, desta 
Verdade, deste Caminho, desta Vida.

Um segundo aspeto: o evangelho de hoje, apresenta-
nos Jesus na sinagoga de Nazaré: “O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a 
unção”. Quando se deu esta consagração? No batismo 
nas margens do rio Jordão. A missão de Jesus, o Messias, 
foi apresentada: acolher, consolar, perdoar, libertar, 
fazer viver. Mas, para que experimentemos Jesus as-
sim, é necessário que nós mesmos descubramos que 
somos pobres, que somos tão carentes, tão limitados, tão 
pequenos. É necessário que saibamos narrar essa nossa 
experiência de Cristo.

O terceiro aspecto da Palavra deste domingo: Jesus 
permanece conosco, sempre presente e atuante através do 
seu Espírito Santo, presente de modo poderoso e soberano 
na Igreja que Jesus fundou. Já no domingo passado, vimos 
que a Igreja é a Esposa do Cristo, cheia do vinho abun-
dante do Espírito Santo, que nela suscitava tantos dons, 
tantos carismas, tantos ministérios, tanta vida. Pois bem, 
a segunda leitura da missa de hoje insiste nesta ideia e 
aprofunda-a ainda mais. 

Na Igreja, quem nos une é o Amor de Cristo e nela, 
cada um de nós tem uma missão, uma função! Qual é a 
minha e a tua? Quais são as nossas? Pai ou mãe de família, 
educando novos membros para o Corpo de Cristo? Agente 
de pastoral empenhado diretamente na evangelização? 
Jovem que se esforça para dar um generoso testemunho 
de coerência e amor a Cristo? Empresário, funcionário 
público, empregado, que no seu trabalho procura ter um 
comportamento digno do Evangelho? Qual o teu (o meu) 
papel na Igreja?
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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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Contas da Confraria do SS.mo (Vila Chã)
Receita

Saldo ano 2014  ...............................................  0,00 €
Anuais de 2014  .......................................  2.376,00 €
Esmola de 2014  .......................................  1.382,00 €
Anuais de 2015 ........................................  2.294,00 €
Esmola de 2015  .......................................  1.020,00 €
Missas pelos irmãos falecidos  ....................  560,00 €
Total da Receita  ......................................  7.632,00 €

Despesa
Missas pelos irmãos falecidos  ....................  560,00 €
Total da Despesa  ........................................  560,00 €
Saldo  ........................................................ 7.072,00 €

Contas da Festa de S. Lourenço (Vila Chã)
Depois das contas das Festas de S. Lourenço 2015 te-

rem sido publicadas no  facebook, indevidamente, porque 
ainda não aprovadas pela Fábrica da Igreja, e afixadas 
abusivamente na porta da Igreja, o Pároco não assume 
qualquer responsabilidade sobre as mesmas contas.

Contas da Festa do Menino (Gemeses)
Receita ....................................................... 3.700,33 €
Despesas  ................................................... 2.909,10 €
Saldo ............................................................ 791,23 €
     Os Mordomos agradecem a todos aqueles que co-
laboram e tornaram possível a realização desta Festa. 

Ofertas parciais da Paróquia de Apúlia
Coros das Sagradas Famílias
– Maria Martins Fernandes do Monte 
(Lugar da Igreja) .......................................... 418,50 €
– Maria Otília Deveza do Paço 
(Lugar de Paredes)  ...................................... 445,00 €
– Emília Alvim Maia 
(Lugar de Areia Nascente, Rua da Lagra)  ... 239,75 €
– Alzira Hipólito Gomes 
(Lugar de Areia Poente, Rua do Facho)  ...... 205,00 €
– Alminhas na Rua do Padrão
responsável Carminda Amélia R. Dias  ....... 195,00 €
Confraria do Santíssimo Sacramento:
– Lugar de Areia Poente   .......................... 2.027,50 €
– Lugar da Areia Nascente   ......................... 630,50 €
Confraria da Senhora do Rosário:
– Lugar da Areia Nascente  ....................... 1.400,00 €
– Lugar da Igreja  ......................................... 630,00 €
Oferta ao Menino na visita aos doentes ....  26,20 €
Total  ........................................................  6.217,45 €

Reunião anual das Fabriqueiras
Conforme já foi anunciado, realiza-se no próximo 

dia 29 deste mês (sexta-feira), às 21h00, no Centro 
Paroquial de Esposende, o habitual Encontro Anual 
das Fábricas da Igreja, alargado aos Conselhos Pas-
torais e Comissões de Festas.

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”.

Ano Santo da Misericórdia
Indulgências

Conforme o ensinamento 
da Igreja Católica, “Indul-
gência é a remissão, diante de 
Deus, da pena temporal devi-
da pelos pecados já perdoados 
quanto à culpa, que o fiel, de-
vidamente disposto e em cer-
tas e determinadas condições, 
alcança por meio da Igreja, a 
qual, como dispensadora da 
redenção, distribui e aplica, 
com autoridade, o tesouro 
das satisfações de Cristo e dos 
Santos” (Constituição Apostó-

lica Indulgentiarum Doctrina, 1967, Papa Paulo VI, 
Sobre a doutrina das indulgências, n.1).

Como alcançar indulgências plenárias
no Ano da Misericórdia?
Embora, no Sacramento da Penitência, a culpa 

do pecado seja perdoada, tirada e com ele o castigo 
eterno por motivo dos pecados mortais, ainda perma-
nece a pena temporal exigida pela Justiça Divina, e 
essa exigência deve ser cumprida na vida presente ou 
depois da morte, isto é, no Purgatório. Uma indulgên-
cia oferece ao pecador penitente meios para cumprir 
essa dívida durante sua vida na terra ou oferecer pelas 
almas do Purgatório. O Catecismo da Igreja Católica 
afirma: “Pelas indulgências, os fiéis podem obter para 
si mesmos e também para as almas do Purgatório, a 
remissão das penas temporais, sequelas dos pecados” 
(CIC, 1498).

A misericórdia é mais forte que os pecados
“No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os 

pecados, que são verdadeiramente apagados; mas o 
cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos 
comportamentos e pensamentos permanece. A mise-
ricórdia de Deus, porém, é mais forte também do que 
isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, por meio 
da Esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e 
o liberta de qualquer resíduo das consequências do 
pecado, habilitando-o a agir com caridade, a crescer 
no amor em vez de recair no pecado” (Misericordiae 
Vultus, Papa Francisco).

O Papa Paulo VI, na Constituição Apostólica 
Doutrina das Indulgências (DI), ensina toda a verdade 
sobre essa matéria. Começa dizendo: “A doutrina e o 
uso das indulgências vigentes na Igreja Católica, há 
vários séculos, encontram sólido apoio na Revelação 
divina, a qual, vindo dos Apóstolos ‘se desenvolve na 
Igreja sob a assistência do Espírito Santo”,  enquanto 
“a Igreja no decorrer dos séculos, tende para a ple-
nitude da verdade divina, até que se cumpram nela as 
palavras de Deus (Dei Verbum, 8)’” (DI, 1). 

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 25 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Violante Nogueira Dias e famíli
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— P.e António Nogueira
— Maria José Graça de Oliveira
— P.e Manuel Alberto Gonçalves da Silva
— Arlindo Martins Afonso e Manuel Ribeiro Ferreira
— Carlos Morais da Benta
— Júlia Alves Lopes e família e Carolina Carvalho Ca-

seiro Junior
— Maria José Gonçalves de Oliveira
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Manuel Veloso de Carvalho
— Carminda Moreira da Silva
— Jorge Fontão Pereira
— Joaquim Mineiro,Esposa e Filho
Terça-feira  26 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Manuel Fernando Mesquita Ribeiro e avós
— Eduardo Pereira Viana
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Glória Margarida Rodrigues e marido
— António José Alves, esposa e família 
— Carolina Martins Alves de Faria)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Rosa Faria Vasco e filhos
— António Moreira Barros, esposa, irmã e filho
— Manuel da Cruz Vasco, irmão, pais e sogros
— Abílio Ferreira da Silva e esposa
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Alzira Gomes Alves e Daniel da Silva Fonseca
— Virgínia da Cruz Barros
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— José da Silva Cardoso
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P. Manuel Ferreira da Torre  (1.º Aniv.º)
— Adelaide Abreu baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Fernando Branco Rossas e pai
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Branco, pai e irmão
— 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 sogros
— Santíssimo Sacramento e N.ª Senhora
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Alcinda Fernandes
Quarta-feira 27 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Anselmo Marques
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Pelas Almas
— Deolinda Fernandes Santil
— Maria Maurício Pereira e filho 

— José Joaquim Gomes Dourado   
— Manuel Amândio Pontes Cruz e José Pontes Cruz 
— Manuel Fernandes Santil,esposa e filhos
— Rosa Domingues Mariz,marido e filhos
— Joaquim Faria Mariz pais e sogros  
—  Maria Olinda  do Vale Gonçalves Ribeiro 
— José Afonso Carreira 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Idalina Afonso Sá Pereira e marido, Manuel Portela
19h00 – igreja matriz de Fão
— Francisco José Ferreira Lopes
— Maria Emídia Moreira de Morais 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Clarminda Fernandes Torres, marido, filho e pais
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Adelino Dourado Correia, pais e sogros
— Rosália Fernandes do Padre
— Rosa Gonçalves da Costa
— António Inês Ferreira da Nova
— José Martins Afonso Junior
— Manuel da Silva Gomes, esposa e filho
— Manuel Fradique Gonçalves Souto
Quinta-feira  28 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Eduardo Maciel dos Santos e família (irmã Otília)
— Alexandre Alves da Lage e esposa
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (19)
— José Rodrigues da Silva, esposa, filho e neto (Berta 

Silva)
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Silva Félix
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado, Júlio 

Joaquim
— da Silva e Rosa Gomes da Silva
— António Félix e Laurentina da Silva
— Malcemino de Matos
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa, irmãs e 

cunhadas
— José da Silva Cardoso
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel da Costa Neiva e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associados do Coração de Jesus
— Augusto Rafael, avós e tios Cecília e Carlos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— José Neto de Boaventura e família
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Alcinda Fernandes
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Angelina Dias Freixo e Delmira Vasconcelos
— Joaquim da Silva Lachado e Maria Rodrigues Alves
— Acção de Graças (intenção particular)
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Sexta-feira   29 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Adélio Rodrigues Pereira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (m.c. Confraria)
—  Cidália Gonçalves da Costa
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão 
— Ana Gonçalves do Cabo
— Mário Mendonça Lopes Araújo
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves Neves
— Carolina Azevedo Vasquinho, marido e Arménio Faria 

Mariz
— Maria Fátima Fernandes Azevedo e marido
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro 
— Herminia de Azevedo Arantes
— Ramiro   da Venda Torres e pais
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves 
— Almas do  Purgatório
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos
— Domingos Alves Ferreira Neves e família
— Alvarina dos Santos Pereira
— Teresa Martins Ferreira
— Deolinda Martins Ferreira e família
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Alice Fernandes do Vale
— João Miranda Jesus Ferreira, pais e sogros
— Ana Lopes de Araújo, marido, filhos e filhas
— Isaltino Pedrosa Viana, esposa e filho Raúl Maria
— Rosália Maria Cubelo Torres, pais e avós
— Carlos Cardoso Salgado, pais, sogros e irmãos
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Gracinda da Conceição Almeida
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Almas (lugar de Paredes)
Sábado 30 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— P. Manuel Ferreira da Torre  (1.º Aniv.º)
— Manuel Albino Almeida Linhares (1.º Aniv.º)
— Márcio Filipe da Silva Fernandes (30.º Dia)
— Alcinda Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Misa de 7.º Dia de .............   
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Stº António  
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Maria Eugénia Gomes da Vinha (1.º aniv)
— Almas (Confraria)   
18h00 – igreja matriz de Fão
— José da Fonte Gaifém (1.º Aniv.º)
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Maria de Fátima Neves Garcia Lema (1.º Aniv.º)
— Alice do Norte Eiras Hipólito (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Emílio Henrique Moreira Velasco (30.º Dia)

Domingo   31 de janeiro
IV Domingo do Tempo Comum

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Acção de Graças
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Rosália Fernandes do Padre (1.º Aniv.º)
— Maria Cristina Carvalho Pereira Aldeias (1.º Aniv.º)
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— S. Martinho
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P. Manuel Faria Borda e P. António Nogueira 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

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 Educação (Catequistas, professores de EMRC, 
professores dos Colégios Católicos, Professores da 
UCP (Há poucas inscrições de Catequistas!...).

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

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

–  05 de março de 2016 –  Famílias e Movi-
mentos.


