
2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 15, 5-12. 17-18;
Salmo – Sal 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14;
2.ª Leit. – Filip 3, 17 - 4, 1;
Evangelho – Lc 9, 28b-36.

No mundo desfigurado em que vivemos, com muitos 
sinais de morte, a Liturgia de hoje lembra-nos que dá 
para transfigurar esse mundo, se cada um de nós assumir 
o compromisso de ser para o mundo de hoje um sinal de 
Luz e de Esperança. 

A primeira leitura fala-nos da FÉ DE ABRAÃO (Gn 
15,5-12.17-18). Abraão já estava velho, sem filhos, sem a 
terra sonhada e a sua vida parece condenada ao fracasso. 
Deus garantiu-lhe um pedaço de chão e uma descendência 
numerosa... Ele confiou totalmente em Deus e pôs-se ao 
serviço dos desígnios do Senhor.

Os cristãos também são convidados a confiar ple-
namente em Deus. Ele não falha. É sempre fiel às suas 
promessas.

Na segunda leitura, SÃO PAULO mostra a sua fé na 
transfiguração, apesar do que via e condenava na comu-
nidade: “Ele transformará o nosso corpo humilhado e o 
tornará semelhante ao seu corpo glorificado” (Fl 3,17-4,1).

A nossa transfiguração resulta de uma verdadeira con-
versão. É um processo construído dia-a-dia sob o signo 
da cruz, isto é, numa entrega total por amor.

O Evangelho apresenta a fé dos APÓSTOLOS, for-
talecida pela Transfiguração de Jesus, na MONTANHA, 
no Monte Tabor  (Lc 9,28b-36). 

Jesus está a caminho de Jerusalém com os Apósto-
los. O 1.º anúncio da Paixão provoca neles uma crise 
profunda... Desmoronam-se as esperanças messiânicas, 
impregnadas de triunfalismo...   Eles não entendem que 
só através da cruz será possível conquistar a vida. Então 
Jesus recorre à oração, na MONTANHA... Não como 
fuga de um derrotado, mas como expressão de uma ne-
cessidade vital para quem vive em comunhão constante 
com o Pai.

A MONTANHA era então um lugar sagrado por 
excelência: o lugar ideal para o encontro do homem 
com o mundo divino. Neste contacto pessoal com Deus, 
acontece a transfiguração, que faz brilhar no Seu rosto 
humano a glória da divindade. Ao descer do monte, uma 
nova energia inundaria a Sua pessoa e o coração dos 
apóstolos, para continuar a marcha para Jerusalém, onde 
seria crucificado...

A transfiguração aconteceu oito dias após o anún-
cio da Paixão... Para os cristãos, o 8.º Dia é o “Dia do 
Senhor”,  no qual a comunidade se reúne para escutar 
a Palavra e para partir o Pão. Todos os domingos, deve-
mos SUBIR a Montanha para CONTEMPLAR o Cristo 
transfigurado (ressuscitado) e ESCUTAR a sua voz. E 
depois, transfigurados, DESCER a Montanha (sair da 
igreja) para prosseguir a nossa caminhada como agentes 
da transfiguração, dispostos a enfrentar o mundo e os 
seus problemas...
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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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Contas da Paróquia de Esposende
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria dos 

Anjos de Esposende aprovou já as sua Contas referentes 
ao ano de 2015, que são as seguintes:

Receita
Culto  ..........................................................61.114,84  €
Festas..........................................................58.460,85  €
Serviços Ministeriais  .................................10.960,00  €
Receitas Patrimoniais   .................................5.905,00  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.720,00  €
Formação e Actividades Culturais  .....................0,00  €
Receitas Financeiras  .......................................... 7,76  €
Outras Receitas (Obras) .............................16.865,21  €
     Total de Receita  ................................155.033,66  €

Despesa
Culto  ..........................................................54.023,53  €
Fornecimento de serviços externos  ...........37.051,45  €
Despesas com pessoal  ...............................32.608,99  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.720,00  € 
Despesas Patrimoniais ...............................19.817,98  €
Formação e Actividades Culturais  ..............3.753,32  €
    Total de Despesa  ................................148.975,27  €  
    Saldo de 2015  .........................................6.058,39  €  
    Saldo de 2014  .........................................4.565,81  €  
    Saldo para 2016  ...................................10.624,20  €

Embora o Saldo tenha sido positivo, não podemos 
esquecer que a Paróquia ainda está a dever (ao Banco e 
a particulares) do empréstimo para as obras realizadas 
cerca de 20.000,00 € (vinte mil euros) e está a precisar 
de fazer algumas obras na Capela da Senhora da Saúde 
e no Centro Paroquial.

Via Sacra Quaresmal
Ao longo de toda a Quaresma,  haverá Via-Sacra 

semanal em diversas comunidades, a saber:
Fão  ..........................  sexta-feira  ...................  18h00
Apúlia (Matriz)  .......  sexta-feira  ...................  18h30
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.

 
Procissões de N.ª S.ª de Fátima em Fão

De acordo com o já habitual, estão abertas as 
“inscrições” para a organização das Procissões de 
Velas em Fão (de Maio a Outubro). Ainda só temos 
três inscrições. 

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

Ano Santo da Misericórdia
“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” 

As obras de misericórdia no caminho jubilar
Mensagem do Papa para a Quaresma

1. Maria, ícone duma Igreja que evangeliza
porque evangelizada

Na Bula de proclamação do 
Jubileu, fiz o convite para que 
«a Quaresma deste Ano Jubilar 
seja vivida mais intensamente 
como tempo forte para celebrar 
e experimentar a misericórdia 
de Deus» (Misericordiӕ Vultus, 
17). Com o apelo à escuta da 
Palavra de Deus e à iniciativa 
«24 horas para o Senhor», quis 
sublinhar a primazia da escuta 
orante da Palavra, especialmente 
a palavra profética. Com efei-
to, a misericórdia de Deus é 

um anúncio ao mundo; mas cada cristão é chamado 
a fazer pessoalmente experiência de tal anúncio. Por 
isso, no tempo da Quaresma, enviarei os Missioná-
rios da Misericórdia a fim de serem, para todos, um 
sinal concreto da proximidade e do perdão de Deus.

Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe 
fora dada pelo arcanjo Gabriel, canta profeticamente, 
no Magnificat, a misericórdia com que Deus A pre-
destinou. Deste modo a Virgem de Nazaré, prometida 
esposa de José, torna-se o ícone perfeito da Igreja que 
evangeliza porque foi e continua a ser evangelizada por 
obra do Espírito Santo, que fecundou o seu ventre vir-
ginal. Com efeito, na tradição profética, a misericórdia 
aparece estreitamente ligada – mesmo etimologica-
mente – com as vísceras maternas (rahamim) e com 
uma bondade generosa, fiel e compassiva (hesed) que 
se vive no âmbito das relações conjugais e parentais.

2. A aliança de Deus com os homens: 
    uma história de misericórdia
O mistério da misericórdia divina desvenda-se no de-

curso da história da aliança entre Deus e o seu povo Israel. 
Na realidade, Deus mostra-Se sempre rico de misericór-
dia, pronto em qualquer circunstância a derramar sobre o 
seu povo uma ternura e uma compaixão viscerais, sobretu-
do nos momentos mais dramáticos quando a infidelidade 
quebra o vínculo do Pacto e se requer que a aliança seja 
ratificada de maneira mais estável na justiça e na verdade. 
Encontramo-nos aqui perante um verdadeiro e próprio 
drama de amor, no qual Deus desempenha o papel de pai 
e marido traído, enquanto Israel desempenha o de filho/
filha e esposa infiéis. São precisamente as imagens fami-
liares – como no caso de Oseias (cf. Os 1-2) – que melhor 
exprimem até que ponto Deus quer ligar-Se ao seu povo.

Este drama de amor alcança o seu ápice no Filho 
feito homem. N’Ele, Deus derrama a sua misericórdia 
sem limites até ao ponto de fazer d’Ele a Misericórdia 
encarnada (cf. Misericordiӕ Vultus, 8). Na realidade, Jesus 
de Nazaré enquanto homem é, para todos os efeitos, 
filho de Israel. E é-o ao ponto de encarnar aquela escuta 
perfeita de Deus que se exige a cada judeu pelo Shemà, 
fulcro ainda hoje da aliança de Deus com Israel: «Es-
cuta, Israel! O Senhor é nosso Deus; o Senhor é único! 
Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todas as tuas forças» (Dt 6, 4-5). 

023

Continua

Iniciamos às 19h00 do dia 4 de março,  na Matriz de Es-
posende, com a Eucaristia e Exposição do Santíssimo, e 
encerramos com a Missa Vespertina no dia 5, às 19h15



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 22 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Armindo Ferreira Gomes
18h30 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Carlos Morais da Benta
— Maria José Graça de Oliveira
— Emídio Ramos Saraiva, esposa e noras
— José Lopes Gaifém, pais e irmãos
— Joaquim Norte Miranda
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Ana Oliveira da Silva e Família
— Manuel Alves Sá Lopes
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Carolina Miana Correia
— Carminda Moreira da Silva
— José Gomes da Silva e filho Manuel
Terça-feira  23 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes de 

Miranda
— Acção de Graças ao SS.mo Sacramento
— Carlos Manuel Martins do Vale
— Jaquim Lachado, Maria Rodrigues Alves e José Pe-

reira Lima
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta e sogros
— Armindo Maciel Miranda, esposa e restante família 

(filho José)
— José Horácio Pereira de Castro (Confr. do Rosário)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Maria de Jesus Dias Gomes, marido e filho (filha)
— Carolina Martins Pereira e filha (filha Maria)
— Adelino da Silva (Confr. D.E.S.P.Coura)
— Horácio Pereira de Castro (Assoc. S.C.J.)
— Joyce Jansen Lage 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel Martinho Mariz da Pena, pai e sogros
— Zulmira Lima dos Santos
— Ana de Miranda, marido, filhos, genros e netas
— António Francisco Barros e família
— José da Silva Cardoso
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva, filho e pais
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz, sogros, cunhada e sobrinhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Jorge de Lemos Branco e pais
— José Carlos e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alice Afonso e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
Quarta-feira 24 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— António Augusto Cruz Amaral
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 

— Deolinda Fernandes Santil
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Martins Catarino(aniv.º) e Manuel Alves Félix  
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Aurora Catarino Afonso Novo,pais e filho
— Deolinda Alves Pereira (m.c.confr. ª Esp.Santo Pare-

des de Coura) 
— Maria da Eira Lopes
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— Lúcia de Sá Escrivães
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mons. Manuel Batista de Sousa e seus familiares
— Teresa Martins Ferreira
— Mário Ferreira Morgado
— Pai e família,sogros e família de João Tarrio
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos, marido e família
— Domingos Alves Vilas Boas, esposa e filhos
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga
— Deolinda Hipólito de Miranda
— Manuel Gomes Mariz
— António de Miranda Mariz
— Zacarias Augusto de Miranda
— Rosa Hipólito de Miranda
— Ana Ribeiro Ferreira, marido, pais e sogros
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Rosa Gonçalves da Costa
— Maria Leite Pereira da Silva, pais, marido e filho
— N.ª S.ª de Fátima (mc Amélia Passos)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Emídia Moreira Morais
— Secundino Martins Monte
Quinta-feira  25 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Deolinda Rodrigues de Azevedo, marido e restante 

família (filha Alice)
— Teresa Alves da Lage , marido e família (filho José)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (23)
— Maria da Anunciação Pereira da Silva e marido (neta 

Ana Maria)
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carla Sofia Cardoso da Silva e avô Manuel
— Rosa Faria Vasco e filhos
— Laurentina da Silva e António Félix
— Virgínia da Cruz Barros
— Malcemino da Matos
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel da Silva Félix
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— José da Silva Cardoso
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Zulmira Lima dos Santos, marido e Paulino Eiras 

Mano, esposa e filhos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almas
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael, avós e tios
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Laurinda Pires, irmã Laurinda e filho

— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Rui Manuel de Barros Zão 
— Manuel Fernandes Neto de Faria
— Noémia Martins da Silva e marido
— Artur Alves Miquelino e Esposa
Sexta-feira   26 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Eduardo Pereira Viana e pais
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
—  Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
—  Almas  do Purgatório
— Arménio Faria Mariz ,pais e sogros
— Ludovina Martins Carreirinha
— Ramiro da Cruz Torres ,esposa e filho
— Marcos de Sá Escrivães
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix 
— Arménio Eiras da Silva Briote
— Arminda Gomes Narciso de Morais
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almerinda Martins Sá Pereira, marido, genros e noras
— Rosa Ferreira Martins, marido e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Alvarina Santos 
— Miquelina Martins Pinheiro, marido e filhos
19h00 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira, pais e sogros
— Irene Cubelo de Faria, marido e filha Rosália e família
— Carlos Cardoso Salgado e família
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Rui Francisco Correia Gaifem, avós e tios
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Cláudio Gonçalves da Torre e esposa
— Adelina Marques
— Manuel Gonçalves da Silva Marcos, pais e irmão
— Ondina Tomé Almeida e família
— Manuel Morim Faria, pais e sogros
Sábado 27 de fevereiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Santo António  
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Marcos de Sá Escrivães (30.º dia)
— Almas (m.c.Confraria das Almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Secundino Martins Monte (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— S. Miguel
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— S. Martinho

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Adelaide Ferreira da Silva Rolo (7.º Dia)
— Maria Madalena Fernandes Ferreira Bouças (30.º Dia)

Domingo   28 de fevereiro
III Domingo da Quaresma

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos –  No final da Eucaristia, Procissão ao 

Cemitério, com a Bênção da ampliação do mesmo.
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Bodas de Prata Matrimoniais de José Carlos Galante 

da Costa e Ludovina Carreirinha Faria da Costa  
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 
— Maria da Silva Duarte 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

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
e  ............................. 15h00  ............  P.e Catarino
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 27 de feverei-
ro, para Agentes da Pastoral Social (Conferencias 
Vicentinas, Equipas Sócio-Caritativas, Cáritas e, 
particularmente, Centros Sociais Paroquiais…)

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

ção no valor de 10,00 €, nos quais está incluido o 
almoço. Que ninguém se dispense de participar por 
falta de dinheiro. 


