
4.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 1, 4-5. 17-19; 
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab e 17;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 31 – 13, 13;
Evangelho – Lc 4, 21-30.

O tema da liturgia deste Domingo convida a reflectir 
sobre o “caminho do profeta”: caminho de sofrimento, 
de solidão, de risco, mas também caminho de paz e de es-
perança, porque é um caminho onde Deus está. A liturgia 
de hoje assegura ao “profeta” que a última palavra será 
sempre de Deus: “não temas, porque eu estou contigo 
para te salvar”.

A primeira leitura apresenta a figura do profeta 
Jeremias. Escolhido, consagrado e constituído profeta 
por Jahwéh, Jeremias vai enfrentar todo o tipo de difi-
culdades; mas não desistirá de concretizar a sua missão 
e de tornar uma realidade viva no meio dos homens a 
Palavra de Deus.

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, despreza-
do pelos habitantes de Nazaré (eles esperavam um messias 
espectacular e não entenderam a proposta profética de 
Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos ju-
deus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem 
dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus.

A segunda leitura parece um tanto desenquadrada 
desta temática: fala do amor – o amor desinteressado e 
gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã.  
Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao “profe-
ta” no sentido de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo 
próprio interesse... Só assim a sua missão fará sentido.

O amor a Deus, que desabrocha no amor aos irmãos, 
é concreto, tem que ser concreto: pode ser visto na pa-
ciência, na benignidade, na generosidade, na humildade, 
na gratuidade, na mansidão, na retidão, na verdade... São 
Paulo recorda que um amor assim é coisa de adultos na 
fé. Quem não ama é imaturo na fé, é criança que pensa e 
age como criança! Só o amor nos amadurece, só o amor 
nos faz ver os outros e a vida com os olhos de Deus. 
Resumindo o desafio, o convite da Palavra de Deus de 
hoje, podemos dizer que ela nos aponta para: 

– uma fé, uma capacidade de acolher o Senhor, de 
tal modo que reconheçamos que Ele vem a nós na palavra 
e no testemunho de tantos irmãos e irmãs que connosco 
convivem; 

– uma fé capaz de suportar com paciência e alegria 
os reveses da missão que Deus nos confiou e 

– uma fé capaz de desabrochar em amor aos irmãos; 
amor provado e revelado em atitudes concretas.

– uma fé capaz de mostrar a misericórdia de Deus; 
amor concreto na vivência da Obras de Misericórdia.

Arrisquemos acreditar; arrisquemos viver de amor... 
e experimentaremos a doçura do Senhor e a alegria de 
viver como irmãos.
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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 do Sag. Coração de Jesus (Vila Chã)
Receita

Saldo ano 2014  ........................................  4.549,00 €
Anuais e Esmola de 2015  ......................... 3.119,00 €
Total da Receita  ......................................  7.668,00 €

Despesa
Missas pelos irmãos falecidos  ....................  150,00 €
Passeio das Crianças da Catequese  ............  200,00 €
Outras despesas  ..........................................  160,00 €
Total da Despesa  ........................................  510,00 €
Saldo  ........................................................ 7.168,00 €

Contas da Confraria das Almas (Fão)
Receita

Anuais das Almas 2015  ..............................  638,00 €
Anuais das Almas 2014  ................................  87,50 €
Caixa das Almas  .........................................  276,50 €
Bandeira do Funeral  .....................................  10,00 €
Coleta no Cemitério  .................................... 262,00 €
Coleta na Igreja Matriz  ................................  56,00 €
Oferta  ...........................................................  20,00 € 
Total da Receita  ......................................  1.350,00 €

Despesa
Missas pelos irmãos falecidos  ....................  160,00 €
Missa no Cemitéri  ........................................  10,00 €
Total da Despesa  ........................................  170,00 €
Saldo  ........................................................ 1.180,00 €

Este Saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.

Festa do Senhor Bom Jesus
– “Dia das filhós e bolos” e Peditório –
No próximo dia 7 de fevereiro de 2016 a Comissão 

de Festas do Senhor Bom Jesus de Fão irá realizar 
o Dia da filhós e bolos, que terá lugar no Largo da 
Praça, com início pelas 09h00. 

Porque este ano realiza-se a Majestosa Procissão 
com a saída da imagem do Senhor Bom Jesus de Fão 
apelamos para que todos participem com a doação e/ou 
aquisição de bolos, e para a generosidade nas ofertas 
para a Festa no peditório que se irá iniciar.

Mordomo da Cruz (em Vila Chã)
Tendo já terminado o seu mandato, como Mordomo 

da Cruz, Manuel Boaventura e Sá, a quem a comu-
nidade agradece o serviço prestado, a escolha para 
este ano recaiu em Manuel dos Santos Boaventura.

Fazemos votos para que este cargo seja desem-
penhado com a mesma dedicação e zelo dos seus 
antecessores.

Retiro dos Adolescentes(Esposende e Vila Chã)
Conforme já é habitual, os adolescentes do 10.º Ano 

da Catequese, realizam na interrupção do carnaval o 
seu Retiro, no Seminário da Silva, em Barcelos.

Este Retiro, orientado pelo P. Delfim, tem início 
às 18h00 do dia 7 de fevereiro e termina às 17h00 do 
dia 9, com a Eucaristia de encerramento, na qual pode 
participar quem quiser, sendo convidados de um modo 
particular os familiares, que devem levar alguma coisa 
para partilhar no convívio final.

As inscrições devem ser feitas pelos Catequistas, 
até à próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro.

Ano Santo da Misericórdia
Indulgências

Como obter indulgências
no Jubileu da Misericórdia?

“Para lucrar a in-
dulgência plenária, além 
da repulsa de todo afeto 
a qualquer pecado, até 
venial, requerem-se a 
execução da obra en-
riquecida da indulgên-
cia e o cumprimento das 
três condições seguintes: 
confissão sacramental, 
comunhão eucarística e 
oração nas intenções do 
Sumo Pontífice” (Nor-
mas,7-10).

Sendo o Ano Santo 
um período em que se 
enfatiza o perdão, a libertação e a misericórdia, a 
Igreja propõe, de modo especial, nessas ocasiões, as 
indulgências.

O Papa Francisco anunciou o Jubileu da Misericór-
dia, um Ano Santo Extraordinário, instituído por ele e 
que terá como centro a misericórdia de Deus. O Jubileu 
da Misericórdia é extraordinário, e seu início foi no 
dia oito de dezembro, dia da Imaculada Conceição. O 
encerramento do Ano Santo será no dia 20 de novembro 
de 2016: “Decidi convocar um Jubileu Extraordinário 
que tenha o seu centro na misericórdia de Deus. Será 
um Ano Santo da misericórdia”.

O que significa viver a indulgência no Ano Santo
“Viver a indulgência no Ano Santo significa 

aproximar-se da misericórdia do Pai, com a certeza 
de que o seu perdão cobre toda a vida do crente. A 
indulgência é experimentar a santidade da Igreja, 
que participa em todos os benefícios da redenção de 
Cristo, para que o perdão se estenda até às últimas 
consequências aonde chega o amor de Deus. Vivamos 
intensamente o Jubileu, pedindo ao Pai o perdão dos 
pecados e a indulgência misericordiosa em toda a 
sua extensão”.

Será, portanto, um Ano Santo extraordinário para 
viver, na existência de cada dia, a misericórdia que o 
Pai, desde sempre, estende sobre nós. Neste Jubileu, 
deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se can-
sa de escancarar a porta do Seu coração, para repetir 
que nos ama e deseja partilhar conosco a Sua vida. 
A Igreja sente, fortemente, a urgência de anunciar a 
misericórdia de Deus. A sua vida é autêntica e credí-
vel, quando faz da misericórdia seu convicto anúncio.

Continua 

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 01 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— António Pereira de Sousa, mãe Ana Pereira de Sousa 

e Maria Gomes de Oliveira
18h30 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos da Silva Ferreira
— José Lopes Gaifém
— Carlos Morais da Benta
— Alice Gonçalves do Monte
— Maria Otília Domingues Ferreira
— Albina Barros Peixoto e família e Albino Pedrosa 

Campos
— Jorge Morgado Neto e Emília Ramos de Sousa
— Maria José Graça Oliveira
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Machado Seara e Família
— Ana Oliveira da Silva e Família
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Maria Gomes Correia e Marido
— Belmira Cardoso Gonçalves
— Eduardo Veiga da Benta, Esposa, Pais, Sogros e 

Cunhada
Terça-feira  02 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Miguel de Barros Lima, esposa e família
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Ferreira Pimenta
— Ação de Graças Stº Padre Cruz (Alice Azevedo)
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa e sogros (Aniv.) 

(filha Lucília)
— Manuel José Alves (Aniv)
— António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Manuel Barroselas Maciel
— Henrique Alves da Lage (filha Isabel)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— José da Silva Cardoso
— Adélio José da Silva Matos, esposa e cunhada
— Manuel José Alves e pais
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Alcinda Fernandes e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares, marido, 

filho e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
Quarta-feira 03 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Maria Maurício Pereira   
— Deolinda Fernandes Santil

— José Tomás Faria de  Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Isabel Maria Peixoto, Avós e Tios e em honra de S. 

José
— Manuel Rodrigues de Azevedo
— Maria Margarida da Venda Lima (Aniversário)
— Maria Irene Ferreira Miranda, Marido e Filho
— Manuel Gaifém Morgado (Aniversário) 
— Alminhas da casa Marques
— Domingos Alves Ferreira Neves (Aniversário)
— Eduardo Maciel Santos, Sogros e Natália Rodrigues
19h00 – igreja matriz de Fão
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Xavier Rodrigues da Silva
— Maria Alexandra Inês Ferreira da Nova
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Ana Gomes Morim Barros e marido
Quinta-feira  04 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim José Alves (Aniv.) (filha Fátima)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Maria Irene Carreira de Azevedo Nogueira e marido 

(20)
— Manuel Pereira Barros dos Santos Portela 
— Adelino da Silva (Confr. do Rosário)
— Virgínia Alves dos Santos e família (filha Celeste)
— Maria Olinda Lopes Pereira 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carolina Machado Gomes (Aniv.), marido, filhos, 

genros e netos
— Glória Cândida dos Santos Igreja, marido e Manuel 

da Cruz Vasco
— Malcemino de Matos
— José da Silva Cardoso
— Luís da Pena, esposa e cunhada Carolina
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almas
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Teresa Gomes Vieira
— José Guerra Laranjeira
Sexta-feira   05 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Benedita de Jesus Ferreira, marido e família
— Padre José Ferreira e pais,  Adelaide e António Fer-

reira.
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (m.c. Confraria)
— Ramiro da Venda Torres e pais

— Ana Gonçalves do Cabo  
—  Francelina Gomes da Cunha ,marido,pais e sogros
— Palmira Morais Pereira Catarino,marido e filho 
— José Joaquim da Cruz Vendeiro
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Manuel Azevedo Barros e Cidália Gonçalves da Costa
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão  
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— Ludovina Rosa Moreira (aniv.) e marido
— Almas (Nicho   do Souto )   
— M.ª Adelaide Fernandes Azevedo e Clemente F. Be-

linho  
—  Palmira  da Cruz Pontes,Emílio Torrese esposa 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Lemos Catarino, esposa e Álvaro Catarino
— Eugénia Fernandes Machado e Marido (Filha Júlia 

Sá)
— Rosa Ferreira Martins, Marido e Família
— Deolinda Martins Ferreira (Aniversário)
— Manuel Ferreira Martins (Filho Albino)
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (Pais)
— Adelino Martins Ferreira
— Inácio Nogueira Monte e Esposa
19h00 – igreja Matriz de Fão
— P.e José Ferreira e pais, Adelaide e António Ferreira
— João Miranda Jesus Ferreira, pais e sogros
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Adelino Moreira Marques Casais
— José Maria Pereira dos Santos e filho
— Maria Belmira Alves de Sousa e pais
— Carlos Alberto Pinto Santos do Vale
— Manuel Gonçalves Marcos esposa e genro
— Isabel Rosa Martins, marido, pais e sogros
Sábado 06 de fevereiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa (30.º Dia)  
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— DEVOÇÃO do Primeiro Sábado 
— Rosa Freire Lopes (1.º Aniv.)
— Maria Olinda Lopes Pereira (1.º Aniv.)
— Irmãos Vivos e Falecidos da Confraria do Rosário 
— Confraria do Santíssimo
— Associados do Sagrado Coração de Jesus   
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da confraria da Senhora do Rosário   
18h00 – igreja matriz de Fão
— José da Fonte Gaifém
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Alberto Silva Pereira (30.º Dia)
— Jorge Joaquim Roriz de Oliveira (30.º Dia)
— António Passos Carvalho  (1.º Aniv.)
— Maria Deveza Queiroga  (1.º Aniv.), pais e sobrinhos
— Francisco Hipólito Silva Gomes  (1.º Aniv.), pais e 

sogro
— Albertino Lopes Fernandes do Monte  (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Hilário Barbosa de Melo (1.º Aniv.º)

Domingo   07 de fevereiro
V 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
— S. Bento (Promessa de Carlos Igreja)
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, do Sagrado 

Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— SS.mo Sacramento

Adoração do Santíssimo até às 19h00
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel Faria Borda e P.e António Nogueira 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

Confissões no Ano da Misericórdia
Conforme já divulgarmos, a celebrar o Ano da 

Misericórdia a Igreja Matriz de Esposende oferece 
para todo o Arciprestado o “serviço de confissões” 
organizado com o seguinte horário:

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 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. 

O primeiro aconteceu este fim de semana e foi 
destinado a Agentes de Pastoral da Educação (Ca-
tequistas e professores). O próximo está marcado 
para –  20 de fevereiro 2016 –  Ministérios e ser-
viços Litúrgicos (ministros da comunhão, sacristães, 
zeladoras, orientadores de grupos corais…)

Intenções do Papa para fevereiro
UNIVERSAL – Respeito pela criação. Para que 
cuidemos da criação, recebida como dom gratuito, 

a cultivar e proteger para as gerações futuras.

PELA EVANGELIZAÇÃO – Cristianismo na 
Ásia. Para que cresçam as oportunidade de diálogo 
e de encontro entre a fé cristã e os povos da Ásia.


