
5.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 6, 1-2a. 3-8; 
Salmo – Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 1-11;
Evangelho – Lc 5, 1-11.

A liturgia deste Domingo leva-nos a reflectir sobre a 
nossa vocação: somos todos chamados por Deus e dele 
recebemos uma missão para o mundo.

Na primeira leitura, encontramos a descrição plástica 
do chamamento de um profeta – Isaías. De uma forma 
simples e questionante, apresenta-se o modelo de um 
homem que é sensível aos apelos de Deus e que tem a 
coragem de aceitar ser enviado.

A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a ressur-
reição: trata-se de uma realidade que deve dar forma à 
vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo as forças 
da injustiça e da morte. Com a sua acção libertadora – que 
continua a acção de Jesus e que renova os homens e o 
mundo – o discípulo sabe que está a dar testemunho da 
ressurreição de Cristo.

No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípu-
los que partilharam a barca com Jesus, que acolheram as 
propostas de Jesus, que souberam reconhecê-lo como seu 
“Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescadores 
de homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus... 
Neste quadro, reconhecemos o caminho que os cristãos 
são chamados a percorrer. Tomar a mesma atitude de 
Pedro, Tiago e João, diante do chamamento do Senhor: 
“Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram 
tudo e seguiram Jesus”... Nunca mais barcas, nunca mais 
pescarias, nunca mais a vida de antes... “Deixaram tudo 
e seguiram Jesus...” É isso que é ser cristão: deixar-se 
a si, deixar uma vida voltada para si e dobrada sobre si 
mesmo, para seguir Aquele que nos chamou e consagrou 
para a missão! Então, somos todos chamados e enviados 
como testemunhas do Senhor!

Mas, há ainda outros dois aspetos importantes na 
palavra que Deus nos dirigiu hoje. O primeiro: em que 
consiste o anúncio que devemos fazer ao mundo? São 
Paulo no-lo diz de modo maravilhoso na segunda leitura: 
“Transmiti-vos em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo 
tinha recebido, a saber: que Cristo morreu pelos nossos 
pecados segundo as Escrituras; que foi sepultado; que, 
ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras...”

O segundo aspeto importante: este Jesus que prega-
mos não é um mito, uma lenda, um sonho! Ele é a mais 
profunda e verdadeira realidade: o que diz São Paulo 
sobre Cristo ressuscitado? “Apareceu a Cefas e, depois 
aos Doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos 
irmãos, de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive...”. 
O Evangelho que testemunhamos e anunciamos é uma 
realidade, é firme como uma rocha!
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
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Festa do Senhor Bom Jesus
– “Dia das filhós e bolos” e Peditório –
Neste domingo, 7 de fevereiro, 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.

Via Sacra Quaresmal (Gemeses e Fão)
A partir desta semana, e durante toda a Quaresma,  

haverá  na igreja matriz de Fão, todas as sextas-feiras 
da Quaresma, aVia Sacra, às 18h00, antes da Euca-
ristia. Se por qualquer motivo (como os funerais) não 
houver missa, haverá a Via sacra e a distribuição da 
Comunhão.

Em Gemeses  haverá todos os domingos da Qua-
resma aVia Sacra, no final da Eucaristia dominical. 

Formação contínua dos MEC’s
Conforme ficou acordado com os Ministros Extraor-

dinários da Comunhão há já dois anos, teremos na manhã 
do 1.º sábado da Quaresma a sua Ação de Formação, que 
é obrigatória para que possam ser reconduzidos.

O encontro de formação, no Centro Paroquial de 
Esposende, tem início às 09h00 e termina às 12h00, com 
uma celebração.

Recorde-se que a recondução vai acontecer no 
próximo ano e quem não participou nas formações não 
será reconduzido. Qualquer “anomalia” nos cartões de 
identificação dos MEC’s será resolvida neste encontro.

Inscrições para o Crisma (“11.º ano”)
Está já marcada a data da celebração interparo-

quial do Crisma – 30 de abril –, apenas para os jovens 
que frequentaram a Catequese Paroquial no 10.º ano 
de 2014-15.

As fichas de inscrição, que se encontram na sacris-
tia, terão que ser preenchidas até ao dia 14 de fevereiro 
e entregues ao pároco. A partir dessa data não serão 
aceites para este ano.

Entretanto, estão já marcados quatro encontros 
de preparação, que são obrigatórios para todos e que 
decorrerão no Centro Paroquial de Esposende, das 
09h30 às 12h00, nos seguintes dias: 27 de fevereiro; 5 
de março; 2 de abril e 16 de abril.

Festas da Catequese
Apesar do Governo já ter restituido o feriado (Dia 

Santo) do Corpo de Deus, continuamos a manter as 
datas das Festas da Catequese, nomeadamente a Pri-
meira Comunhão, que será:

28 de maio (à tarde) – Rio Tinto e Vila Chã
29 de maio (manhã) – Esposende, Fão e Gandra
29 de maio (tarde) – Apúlia, Fonte Boa e Gemeses
13 de agosto (de tarde) – Jubileu dos Emigrantes, 

com a celebração em Esposende, na igreja Jubilar, 
de Baptismos e Primeira Comunhão.

Ano Santo da Misericórdia
Indulgências

Que devemos fazer
para receber indulgências?

O Papa Francisco diz:
“Para viver e obter a indulgência, os fiéis são 

chamados a realizar uma 
breve peregrinação rumo à 
Porta da Santa, aberta em 
cada catedral ou nas igrejas 
estabelecidas pelo bispo dio-
cesano, e nas quatro Basílicas 
Papais, em Roma, como sinal 
do profundo desejo de verda-
deira conversão. Estabeleço 
igualmente que se possa obter 
a indulgência nos santuários 
onde se abrir a Porta da Mi-
sericórdia e nas igrejas que, 
tradicionalmente, são identifi-
cadas como jubilares. É importante que esse 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 essas 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”.

E as pessoas enfermas?
“Penso também em quantos, por diversos motivos, 

estiverem impossibilitados de ir até a Porta Santa, sobre-
tudo os doentes e as pessoas idosas e sós (...). Para eles 
será de grande ajuda viver a enfermidade e o sofrimento 
como experiência de proximidade ao Senhor, que, no mis-
tério da Sua Paixão, Morte e Ressurreição, indica a via 
mestra para dar sentido à dor e à solidão. Viver com fé e 
esperança jubilosa esse momento de provação, recebendo 
a comunhão ou participando da Santa Missa e da oração 
comunitária, inclusive nos vários meios de comunicação, 
será para eles o modo de obter a indulgência jubilar”.

E os encarcerados?
“O meu pensamento se dirige também aos encarcera-

dos, que experimentam a limitação da sua liberdade. O 
jubileu constituiu sempre a oportunidade de uma grande 
anistia, destinada a envolver muitas pessoas que, mesmo 
merecedoras de punição, todavia tomaram consciência da 
injustiça perpetrada e desejam sinceramente 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, poderão obter a 
indulgência, e todas as vezes que passarem pela porta 
da sua cela, dirigindo o pensamento e a oração ao Pai, 
que esse 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 fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Quarta .......................................................17h00  – 17h30
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 08 de fevereiro
09h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— João Pedro Menina Eiras
Terça-feira  09 de fevereiro
09h00 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira
— Estela Augusta Miranda Andrade de Azevedo e Au-

rélio Azevedo
Quarta-feira 10 de fevereiro

Cinzas – Iníco da Quaresma
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Maria Maurício Pereira e filho   
— Deolinda Fernandes Santil
— Manuel da Cruz Pontes
— Maria Gonçalves dos Reis e Zacarias do Monte
18h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Celina Pereira Portela
— Maria do Vale Morgado e família
— Amândio Martins dos Santos Portela,esposa e P. Luís
— Almas (Casa Marques) 
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Teresa Ferreira da Silva
— Manuel Carreira Martins e família 
— António Pimenta e pais
— Manuel Gonçalves Pimenta 
— José Horácio Pereira de Castro (Confr. das Almas)
— Félix de Sá Rosas e esposa 
— Carolina Alves Nogueira e família 
— Maria Irene Martins de Sousa, pais, irmãs, cunhados 

e sobrinhos (irmão João)
— Alexandrina Alves de Faria, pais, irmãos e cunhado 

(irmão José)
— Manuel Faria Rosas,esposa e família  
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Rosa Gonçalves Costa
— Virginia Fernandes Santos Hipólito e família
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— António Inês Ferreira da Nova
— José Martins da Cunha, esposa, filhos Maria Carminda 

e Manuel
— Agostinho Fernandes Lima, pais e sogros
— Paulo Ribeiro Dias
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Amélia Alves Lima e irmã Maria
— S. Felix (mc Conceiçãoo Ferreira)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— José Joaquim de Lemos Afonso
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almerinda Pereira Campos, marido e família
— Maria Celina Pereira Portela e família
— João Henrique Ferreira, esposa, filhos e filhas
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio de Silva e família

— Alfredo Marques da Silva, filho e sogros
— António Neiva, fiilho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Gomes da Silva, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Sampaio Monteiro, filha e mãe
— 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 irmãos
— Paulo Vieira da Silva, pais, sogros e família
— Sagrado Coração de Jesus e de Maria
Quinta-feira  11 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelaide Pires dos Santos, marido e família (filha 

Elvira Santos)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (21)
— Manuel Gomes Pimenta (Confr. D.E.S.Coura)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
— Maria Augusta de Azevedo, filho, pais e irmãos (so-

brinha Mª do Carmo)
— Carlos Manuel Martins do Vale
— Maria Alice Carvalho de Faria
— Maria Irene Martins de Sousa e pais
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Virgínia Maria de Azevedo Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— António Machado Gomes, esposa, filho e pais
— Malcemino de Matos
— Delfina Alves Barros, marido, filho, pais sogros e 

irmãos
— Adelino Eiras Passadiço, esposa, genro e Maria Ri-

beiro Alves
— José da Silva Cardoso
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Henrique Silva, esposa e filho
— Palmira Ferreira Gomes e marido
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albina Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais, sogros e família
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Anselmo Boaventura, esposa, filha, pais, sogros e 

família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associado do Coração de Jesus
— Augusto Rafael
— David Francisco Ramos, esposa e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel da Costa e Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira
— José Guerra Laranjeira
— Maria Adriana Queirós Portela
Sexta-feira   12 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria Benedita Fernandes da Silva
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Ana  Gonçalves do Cabo
—  José Santos Silva(aniv, )pais e sogros

— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão 
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros
— Zacarias Fernandes do Monte (aniv.º ) e Maria Gon-

çalves dos Reis 
— Ludovina Martins  Carreirinha
—  Maria Olinda V. Gonçalves Ribeiro (C. E.S.de Coura) 
— António Gomes Vendeiro e Maria Dias Capela 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Isabel Maria Peixoto, avós e tios e em honra de S. 

José.
— Deolinda  Martins Ferreira e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e Marcelino Lima 

Neves, pai e irmã
— Manuel Ramos dos Santos (pessoa amiga)
— Alvarina dos Santos Pereira
— Maria Fernandes Pereira, marido e filhos
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Alice Ferreira Monteiro e família
— Aurentina Magalhães de Vale e família
— Berta Pinto de Campos
— António da Silva Viera e esposa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Rosa Gonçalves Fernandes Da Costa
— Albino Gomes Machado e família
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Carlos Ribeiro Machado e esposa
— Palmira Fernandes Ribeiro, marido e genro
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Maria de Fátima Neves Garcia Lema
Sábado 13 de fevereiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Em honra de S. Sebastião  
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José de Oliveira Neves (1.º Aniv.)   
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento 
—  Almas (m.c. Confr.ª das Almas )
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro (30.º Dia)
— Manuel de Azevedo Barros (30.º Dia)  
18h00 – igreja matriz de Fão
— Joaquim do Norte Miranda (7.º Dia)
— Maria José Graça de Oliveira (30.º dia)
— Avelino Graça de Oliveira (30.º dia)
— Delfino da Silva Couto (30.º dia)
— Hirondina Ferreira (1.º aniv.)
— João Miranda de Jesus Ferreira (1.º aniv.)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado (1.º aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Hirondina Ferreira (1.º Aniv.º)
Domingo   14 de fevereiro

I Domingo da Quaresma
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento

08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
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
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Santo Amaro 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família

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
e  ............................. 15h00  .................  P.e Brito
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

Retiros no Ano da Misericórdia

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

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

–  05 de março –  Famílias e Movimentos.
A participação nestes retiros exige uma inscrição 

no valor de 10,00 €, nos quais está incluido o almoço. 
Que ninguém se dispense de participar por falta de 
dinheiro. Se necessário for, fazemos um peditório 
para o efeito.


