
1.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Deut 26, 4-10; 
Salmo – Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Rom 10, 8-13;
Evangelho –  Lc 4, 1-13.

No início da Quaresma, a Palavra de Deus apela a 
repensar as nossas opções de vida e a tomar consciência 
dessas “tentações” que nos impedem de renascer para a 
vida nova, para a vida de Deus.

A primeira leitura convida-nos a eliminar os falsos 
deuses em quem às vezes apostamos tudo e a fazer de 
Deus a nossa referência fundamental. Alerta-nos, na 
mesma lógica, contra a tentação do orgulho e da auto-
-suficiência, que nos levam a caminhos de egoísmo e de 
desumanidade, de desgraça e de morte. Este excerto do 
livro do Deuteronómio, é a profissão de fé e de gratidão 
que os israelitas, ainda hoje, memorizam para a rezar 
frequentemente: “Meu pai era um arameu errante…”. 
Este pai é Abraão e com ele Deus fez a sua aliança com 
o povo de Israel. Este povo soube agradecer a Deus e 
conservar a memória das suas intervenções salvíficas. 
Que bom seria se todos assim procedêssemos!

A segunda leitura convida-nos a prescindir de uma 
atitude arrogante e auto-suficiente em relação à salvação 
que Deus nos oferece: a salvação não é uma conquista 
nossa, mas um dom gratuito de Deus. É preciso “con-
verter-se” a Jesus, isto é, reconhecê-lo como o “Senhor” 
e acolher no coração a salvação que Deus nos propõe.

O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as 
opções de Jesus. Lucas sugere que Jesus recusou radical-
mente um caminho de materialismo, de poder, de êxito 
fácil, pois o plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas 
pela partilha; não passava pelo autoritarismo, mas pelo 
serviço; não passava por manifestações espectaculares 
que impressionam as massas, mas por uma proposta de 
vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É claro 
que é esse caminho que é sugerido aos que seguem Jesus.

A Quaresma é o tempo da liberdade e da escolha, 
o tempo da conversão e do amor. As leituras deste do-
mingo apresentam as escolhas necessárias para seguir 
no caminho para Deus, mas também fala da fidelidade 
e da bondade divinas. A prova está na profissão de fé de 
Moisés diante do povo (primeira leitura) e na confiança 
do salmista (salmo). Paulo insiste no fator decisivo da fé 
para a salvação (segunda leitura), deixando a cada um 
a liberdade da escolha. Mas é Jesus que, no deserto, nos 
mostra verdadeiramente como resistir às tentações e como 
escolher o caminho da vida (evangelho).

A Quaresma que agora iniciamos terá que ser um 
tempo e um espaço de deserto para rever a nossa vida à 
luz do evangelho. O deserto é um espaço simbólico: um 
lugar ideal para nos afastarmos do quotidiano; um espa-
ço de silêncio, de reflexão, de encontro com Deus; mas 
também é um lugar de provação, de correcção, apropriado 
para vencer as tentações e dizer sim a Deus.
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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
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Via Sacra Quaresmal
Ao longo de toda a Quaresma,  haverá Via-Sacra 

semanal em diversas comunidades, a saber:
Fão  ..........................  sexta-feira  ...................  18h00
Gemeses    .................. domingo  ....................  09h20
Apúlia (Criaz)  ........... domingo  ....................  15h00
A Via Sacra Jovem, a nível Arciprestal, está marcada 

para o dia 18 de março, às 21h00, a sair da Matriz de Espo-
sende em direção à Capela de S. Lourenço, em Vila Chã.

 

Reunião das Confrarias da UPECS
Porque se torna necessário dar nova vida às diversas 

Confrarias  existentes em cada paróquia, no próximo 
sábado, dia 20, haverá uma primeira reunião de todas 
as Confrarias da Unidade Pastoral Esposende Centro/
Sul (UPECS), a ter lugar no Centro Paroquial de Espo-
sende, às 10h00.

Pretende-se com esta reunião, para além da formação 
que possa ser dada, transmitir e receber informação sobre 
cada Confraria (Estatutos, encargos – festas e outros –, 
dinamização, futuro das confrarias...) 

Nesta reunião devem participar todos os elementos 
das  mesas da cada Confraria.

Procissões de N.ª S.ª de Fátima em Fão
De acordo com o já habitual, estão abertas as “ins-

crições” para a organização das Procissões de Velas 
em Fão (de Maio a Outubro).

As inscrições, para depois podermos reunir, podem 
ser feitas na Sacristia da Matriz, em folha própria.

Contas da Festa da Barca do Lago 2015
Receita  ....................................................... 25 104,83 €
Despesa  ..................................................... 22 943,20 €
Saldo  ........................................................... 2 161,63 €

Inscrições para o Crisma (“11.º ano”)
Quem ainda não preencheu a sua inscrição, pode-o 

fazer agora até à próxima quinta-feira, no Cartório 
Paroquial de Esposende.

Estão marcados quatro encontros de preparação, 
a nível arciprestal, 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.

Contas parciais de Apúlia
Coros da Sagrada Família

Alexandrina Martins Rodrigues  ..................... 205,00 €
Otília Carvalho  ............................................... 177,00 €
Isabel Queiroga  .............................................. 342,50 €
Dolores Hipólito  ............................................... 87,00 €
Leontina Alves Eusébio .................................  180,00 €

Cruzadas à Mensagem de Fátima
Maria do Monte Real  ..................................... 100,00 €

Confraria das Almas
Lugar da Areia Nascente  ............................. 1.523,00 €

Jornais Voz de Fátima 
Carminda Amélia R. Dias (R. do Padrão)  ........ 55,00 €
M.ª Elisa Almeida Quinta (R. Ponte Nova) .....130,00 €
M.ª Alvim Maia (R. da Igreja)  ....................... 115,00 €
Maria Torres Gonçalves Morais (Paredes)  ..... 159,00 €

Ano Santo da Misericórdia
Discípulos missionários

em conversão de coração
Não é fácil sintetizar, num contexto multicultural 

como aquele em que vivemos, o que caracteriza a vida 
das pessoas. Creio não fugir à verdade ao afirmar que 

se impôs uma sede de autonomia, 
agravada por mecanismos de 
arrogância de personalidade. 
Negligenciamos, infelizmente, 
qualquer apelo à interioridade e a 
reconhecer, com humildade, a ne-
cessidade de mudar de rumo. Na 
linguagem cristã, este movimento 
interior é sinónimo de conversão. 
Um caminho que visa o reconhe-
cimento do pecado e o desejo de 
avançar por caminhos diferentes. 
Neste percurso não estamos sós. 
Ao nosso lado estão amigos, sa-
cerdotes e mestres espirituais com 

quem podemos dialogar e pedir orientação.
Gostaria, por isso, de sugerir uma acção que carac-

teriza a fisionomia do discípulo missionário: conversão 
da vida pessoal e pastoral ou, como diz o itinerário pre-
parado para a Arquidiocese, ser discípulos missionários 
em conversão de coração. Estes arautos da Boa Nova 
somos todos nós, sacerdotes e leigos

(...)É crucial deixar-se seduzir por Cristo, o Deus vivo 
que incarnou para ficar connosco nas vinte e quatro horas 
do nosso dia. E depois, com Ele e como Ele, calcorrear-
mos o mundo com olhos de verdadeira fraternidade, isto 
é, sendo capazes de escutar os sofrimentos das pessoas. 
Quantos gritos de dor! O silêncio dos inocentes deve 
questionar-nos até ao mais profundo do nosso ser. E nós, 
quantas omissões, acções incoerentes e palavras despro-
positadas que ofendem! Quanta passividade perante os 
males! Estaremos áfonos?

A conversão deve também comprometer-nos com a 
comunidade cristã. Estou certo que, com o nosso contri-
buto, ela poderá tornar-se missionária e ganhar coragem 
para romper com esquemas de morte.

(...) O Papa Francisco, consciente desta necessidade, 
pede a todas as comunidades que se esforcem por usar os 
meios necessários para avançarem no caminho de uma 
conversão pastoral e missionária que não “pode deixar 
as coisas como estão.” (Evangelii Gaudium, 25).

Peço a todas as comunidades que acolham a Ca-
minhada Quaresmal preparada pela Comissão Arqui-
diocesana para a Pastoral Litúrgica e Sacramentos. 
“Dai-nos um coração puro” repleto da Misericórdia de 
Deus, aberto à conversão e comprometido com a Igreja 
e com o bem da sociedade. Recordemos, também, que a 
misericórdia se expressa na partilha de bens materiais, 
como consequência de renúncias concretas ao supérfluo 
ou desnecessário. Continuaremos, perante os inúmeros 
pedidos de ajuda, a destinar a renúncia quaresmal para 
o nosso Fundo “Partilhar com Esperança” e, numa 
manifestação da consciência missionária, apoiaremos 
as diversas iniciativas para concretizar o protocolo de 
cooperação com a diocese de Pemba, Moçambique.

Onde nos conduzirá este processo de conversão 
pessoal e pastoral? A Quaresma é tempo propício para 
reflectir e ouvir o Espírito Santo. Só assim a comunidade 
cristã será capaz de resplandecer a verdadeira fisiono-
mia do discípulo e de projectar o seu futuro. Não foram 
as amarras ao passado, a tibieza das adaptações ou a 
preguiça espiritual e pastoral que fizeram os grandes 
santos. Deixemos, por isso, que a Misericórdia divina 
entre em nós e que seja ela a conduzir as nossas vidas.

+ D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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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 15 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
18h30 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Joaquim Vasco Gomes Tomé
— Euláiia de Campos e José Gonçalves Carvalho
— Carlos Morais da Benta
— Maria José Graça Oliveira, Avelino Graça Oliveira e 

António Gomes Viana
— Idalina Alice Gonçalves Agra, marido e familiares
— Emília Vale Gonçalves
— Albano Alves Monteiro e esposa
— Secundino Martins do Monte
— António Pires do Monte
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Salvador Gomes Alves,Esposa e filho
— Manuel Sá e Silva e Esposa
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Machado Seara e Família
— António Hipólito Gonçalves Gomes
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Jorge Fontão Pereira
— José de Faria Gonçalves de Moreira,Pais e Irmãos
— Maria Dias Fernandes Moreira
— José Fernandes da Silva e esposa
Terça-feira  16 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— José Figueiredo Gomes (Filha Paula)
— Rosa Freire Lopes (Confr. D.E.S.Coura) 
— Adelino da Silva (Assoc. do S.C.J) 
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel, Adelino Maciel Lopes (irmão Dinis)
— José Gonçalves Neiva
— Laura Rodrigues Vieira e marido (filha Sara)
— Firmino da Silva Azevedo e esposa
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Gomes Fernandes, marido e filho Joaquim
— António Faria Alves, esposa e sogra
— José da Silva Cardoso
— Rita de Jesus Loureiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio de Boaventura
— Alfredo Marques da Silva e filha
— Ana Sampaio de Boaventura, marido e filhos
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Armando da Silva Neves, esposa e genro
— Balbina Alves Ferreira
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira, filho, sogros e família
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
19h00 – igreja Matriz de Esposende 
— Ação de Graças nas Bodas de Prata do Manuel e da 

Fernanda
— Francisco da Cruz, sogra e cunhada
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Quarta-feira 17 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira
— Adélio Rodrigues Pereira

18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Deolinda Fernandes  Santil
— Maria Maurício Pereira e filho 
— José Tomás Faria Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— António Dias Fernandes Herdeiro,pais e sogros
— Manuel Gonçalves Félix, esposa e filho Francisco
— Gracinda de Azevedo Linhares e marido
— Palmira da Cruz Pontes,Emílio Torres e esposa ,
— Manuel da Cruz Pontes
—  António Torres de Silva
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Fernandes Pereira
— Carlos Manuel Ferreira Morgado e mãe
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Maria Angelina Pereira Lage e Família
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adriano Eusébio Ribeiro da Silva, pais e família
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Idalina Alice Gonçalves Agra e família e Maria Lopes 

Barros e família
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e irmão Joaquim
— António da Conceição, esposa e filho
— Fernando Batista Jesus Abreu
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho, pais, genro e 

sogros
— Manuel Laurentino Losa Faria
— Evangelina Fernandes Torres e marido
19h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— Maria Filomena Penetra Gonçalves
— Laurentino Vidal da Silva, pais, irmãos, cunhadas e 

sobrinho
Quinta-feira  18 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Júlia Sousa Pimenta 
— Teresa Alves da Lage, marido e família 
— José Oliveira Neves e família 
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (22)
— Henrique José Alves, esposa e família
— Manuel Lopes Igreja e esposa (filho Lauro)
— Joaquina Alves dos Santos e Rosa Martins 
— Luís Azevedo Maciel Santos Portela
— Rosa Faria da Lomba, pais, irmãos e cunhado (irmão 

José)
— Gracinda de Sousa Priegue (Berta Silva)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Malcemino de Matos
— José da Silva Cardoso
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel Matos da Cruz, Delfina Lopes Ferreira e Ana 

Lopes Ferreira
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Joaquim Boaventura Neto e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Manuel Couto Baltazar, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho

— Maria Barbosa
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Senhora dos Milagres
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
— Álvaro de Barros Ferreira 
— Virgílio Herculano dos Santos, esposa, irmãos e pais
Sexta-feira   19 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Manuel da Cruz Torres e filho Mário  
— Ana Gonçalves  do Cabo
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão   
— Carolina Moreira da Venda, marido e filho
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira 
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Joaquim Campos Paturro
— Ludovina Martins Carreirinha
— Maria Eugénia da Silva Moreda
—  Maria Gonçalves Vendeiro
— Marcos de Sá Escrivães 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Alcino Machado de Sá e Filho
— José Martins Ferreira Oliveira, Esposa e Família
— Deolinda Martins Ferreira e Família
— Manuel Ramos dos Santos e Família
— Teresa Martins Ferreira
— Ana Agostinha e Francisco Alves
— Manuel da Costa Lagoela e Família
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Maria José Graça de Oliveira
— João Miranda de Jesus Ferreira, pais e sogros
— Reinor Sá Pereira e filho
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando, Maria da Guia e marido
— Maria Lopes Barros e família
— Fernando Rodrigues Escrivães
— Maria do Céu Deveza Pereira e pais
— António Sá Lopes e irmã
— Manuel Gomes Lopes da Silva e esposa
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
Sábado 20 de fevereiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Moreira Barros (30.º Dia)
— Laura Rosa Ferreira (1.º Aniv.), marido, filha e sogros  
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Gomes Pimenta (1.º Aniv.)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria das Almas   
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Maria da Eira Lopes (7.º Dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Filomena Penetra Gonçalves (30.º Dia)
— José da Fonte Gaifém

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Maria do Vale Morgado (1.º aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Álvaro de Barros Ferreira (1.º Aniv.º)
Domingo   21 de fevereiro

II Domingo da Quaresma
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria das Almas)  
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— José Alexandre Costa Nunes da Silva
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P. Manuel Faria Borda 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— P. Francisco Marques, P. João Soares e P. Augusto 

Dias de Carvalho

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.


