
3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 3,1-8a.13-15;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 6-7. 8 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 1-6. 10-12
Evangelho – Lc 13, 1-9.

Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa 
somos chamados, mais uma vez, a repensar a nossa 
existência. O tema fundamental da liturgia de hoje é a 
“conversão”. Com este tema enlaça-se o da “libertação”:  
Deus propõe-nos a transformação em homens novos, 
livres da escravidão do egoísmo e do pecado, para que 
em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus.

A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta 
as injustiças e as arbitrariedades e que está sempre pre-
sente naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus 
libertador que exige de nós uma luta permanente contra 
tudo aquilo que nos escraviza e que impede a manifes-
tação da vida plena.

A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de 
ritos externos e vazios não é importante; o que é impor-
tante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar 
a sua proposta de salvação e de viver com ele numa 
comunhão íntima.

O Evangelho contém um convite a uma transformação 
radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a 
um re-centrar a vida de forma que Deus e os seus valores 
passem a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso 
não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais 
controlada pelo egoísmo que leva à morte.

Estejamos atentos à advertên-cia que o Senhor Jesus 
nos faz no Evangelho. Primeiro usa dois acontecimentos 
daqueles dias em Jerusalém para ilustrar a necessidade de 
conversão urgente: os galileus que Pilatos perversamente 
mandara matar e misturar o seu sangue com o dos animais 
sacrificados no Templo – um ato de profanação! – e as 
dezoito pessoas que morreram por conta dodesabamento 
de uma torre em Jerusalém. Jesus pergunta: “Pensaisque 
essas pessoas eram mais pecadoras que as outras?” Não! 
Os sofrimentos da vida não são castigo pelos pecados! 
Mas, devem servir de reflexão e de alerta para todos! Há 
uma desgraça muito pior que qualquer acidente: morrer 
para Deus, ressecar o coração para o Senhor: “Se não vos 
converterdes, ireis morrer do mesmo modo!” 

Depois Jesus ilustra o que quer dizer com a parábola 
da figueira estéril: “Há três anos venho procurando figos 
nesta figueira e nada en-contro!” A figueira da parábola 
é o povo de Israel que, durante três anos, ouviu a prega-
ção do Senhor e não o acolheu. Mas, e nós, há quantos 
anos escutamos o Senhor? Que frutos estamos a dar? 
NestaQuaresma, como vai o nosso combate espiritual, o 
nosso caminho deconversão? 

Se a Igreja é a vinha do Senhor, que jamais será re-
jeitada, nós somos como aquela figueira que, se no período 
da paciência de Deus não der fruto, será cortada! Estamos 
na Quaresma:tempo da paciência do Senhor para nós, 
tempo de produzir frutos que permaneçam!
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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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Contas da Paróquia de Apúlia
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Apúlia 

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

Receita
Culto  ..........................................................49.674,32  €
Festas........................................................138.899,66  €
Serviços Ministeriais  ...................................6.685,00  €
Receitas Patrimoniais   .................................2.704,54  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.395,00  €
Formação e Actividades Culturais  .....................0,00  €
Outras Receitas ..........................................13.306,54  €
     Total de Receita  ................................212.335,06  €

Despesa
Culto  ........................................................128.243,46  €
Fornecimento de serviços externos  ...........46.188,05  €
Impostos  ........................................................ 572,47  €
Despesas com pessoal  ...............................16.272,09  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.395,00  € 
Despesas Patrimoniais ...............................36.383,09  €
Formação e Actividades Culturais  ..............2.692,00  €
    Total de Despesa  ................................231.746,16  €  
    Saldo de 2015  ...................................  - 19.081,10  €  
    Saldo de 2014  .......................................62.124,38  €  
    Saldo para 2016  ...................................43.043,28  €

O Saldo negativo de 2015 deveu-se ao facto de pagar-
mos o que faltava das obras na Capela de Nossa Senhora 
do Amparo, em Criaz. Apesar de continuarmos com saldo 
positivo, não esqueçamos as obras em curso na Capela de 
Nossa Senhora da Guia e algumas reparações que foram 
feitas no Salão Paroquial, pelo que agradecemos todos 
os donativos que possam fazer à Paróquia.

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

semanal em diversas comunidades, a saber:
Apúlia (Matriz)  .......  sexta-feira  ...................  18h30
Apúlia (Criaz)  ........... domingo  ....................  15h00
Fão  ..........................  sexta-feira  ...................  18h00
Gandra    .................... domingo  ....................  15h00
Gemeses    .................. domingo  ....................  09h20
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.

 

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Quarta .......................................................17h00  – 17h30
Quinta...................................................... 17h00 – 17h30
Sábado .................................................... 15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Ano Santo da Misericórdia
Mensagem do Papa para a Quaresma

2. A aliança de Deus com os homens: 
    uma história de misericórdia
O Filho de Deus é o Esposo que tudo faz para ganhar 

o amor da sua Esposa, à qual O liga o seu amor incon-
dicional que se torna visível 
nas núpcias eternas com ela.

Este é o coração pulsante do 
querigma apostólico, no qual 
ocupa um lugar central e fun-
damental a misericórdia divina. 
Nele sobressai «a beleza do 
amor salvífico de Deus mani-
festado em Jesus Cristo morto e 
ressuscitado» (Evangelii gaudium, 
36), aquele primeiro anúncio que 
«sempre se tem de voltar a ouvir 
de diferentes maneiras e aquele 
que sempre se tem de voltar a 
anunciar, duma forma ou dou-
tra, durante a catequese» (Ibid., 
164). Então a Misericórdia «exprime o comportamento 
de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma nova 
possibilidade de se arrepender, converter e acreditar» 
(Misericordiӕ Vultus, 21), restabelecendo precisamente 
assim a relação com Ele. E, em Jesus crucificado, Deus 
chega ao ponto de querer alcançar o pecador no seu afas-
tamento mais extremo, precisamente lá onde ele se perdeu 
e afastou d’Ele. E faz isto na esperança de assim poder 
finalmente comover o coração endurecido da sua Esposa.

3. As obras de misericórdia
A misericórdia de Deus transforma o coração do 

homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o 
assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre 
sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se 
na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor 
do próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja 
chama as obras de misericórdia corporal e espiritual. 
Estas recordam-nos que a nossa fé se traduz em actos 
concretos e quotidianos, destinados a ajudar o nosso 
próximo no corpo e no espírito e sobre os quais have-
mos de ser julgados: alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, 
educá-lo. Por isso, expressei o desejo de que «o povo 
cristão reflicta, durante o Jubileu, sobre as obras de 
misericórdia corporal e espiritual. Será uma maneira de 
acordar a nossa consciência, muitas vezes adormecida 
perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais 
no coração do Evangelho, onde os pobres são os privile-
giados da misericórdia divina» (Ibid., 15). Realmente, no 
pobre, a carne de Cristo «torna-se de novo visível como 
corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em 
fuga... a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cui-
dadosamente por nós» (Ibid., 15). É o mistério inaudito e 
escandaloso do prolongamento na história do sofrimento 
do Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor gratuito na 
presença da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as 
sandálias (cf. Ex 3, 5); e mais ainda, quando o pobre é o 
irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé.

Diante deste amor forte como a morte (cf. Ct 8, 6), 
fica patente como o pobre mais miserável seja aquele 
que não aceita reconhecer-se como tal. Pensa que é 
rico, mas na realidade é o mais pobre dos pobres. E 
isto porque é escravo do pecado, que o leva a utilizar 
riqueza e poder, não para servir a Deus e aos outros, 
mas para sufocar em si mesmo a consciência profunda 
de ser, ele também, nada mais que um pobre mendigo. 
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Intenções do Papa para março de 2016
UNIVERSAL – Famílias em dificuldade. Para que as 
famílias em dificuldade recebam os apoios necessários 
e as crianças possam crescer em ambientes saudáveis e 
serenos.
PELA EVANGELIZAÇÃO – Cristãos perseguidos.
Para que os cristãos discriminados ou perseguidos por 
causa da sua fé permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho, 
graças à oração incessante de toda a Igreja.



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 29 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira e família
18h30 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Bom Jesus
— Almerinda Pereira Campos, marido e Cordelina Gon-

çalves Moledo
— Maria José Graça Oliveira
— Carlos Morais da Benta
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
— Laurinda Vilas Boas Maciel e marido
— Joaquim Miranda do Norte
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Belmira Cardoso Gonçalves
— Jorge Fontão Pereira
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia
— Carminda Martins Fereira e Marido
— Maria dos Santos Machado ,Pais e Sogros
— Manuel Machado Seara e Família
Terça-feira  01 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Ação de graças
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Florinda Faria da Costa, marido (Maria Sá)
— José Alves da Lomba
— Manuel Barroselas Maciel 
— Evangelina de Sousa Bezerra (Armindo Barbosa)
— Brealinda Alves Miranda, irmão Valentim e família 
— Deolinda  Ferreira da Silva 
— Fernando José Pimenta
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Arminda Mendonça Machado, António da Ponte e 

Silva e mãe
— José da Silva Cardoso
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Almas do Purgatório 
— Américo Bento Queirós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinha
— Emília Gonçalves Ferreira
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Gonçalves Rossas e filho
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Sampaio Monteiro, mãe, filha e neto
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
Quarta-feira 02 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
—  Ludovina Fernandes da Fonte  
— Maria Maurício Pereira e filho   
— José Tomás Faria de Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
—  Joaquim Manuel Pereira Fernandes
— Deolinda Fernandes Santil
— António Torres da Silva
— Maria da Eira Lopes

18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Domingos Fernandes Pereira e esposa
— José Figueiredo de Sá e família
— António Alves Peixoto,esposa, pais, sogros, cunhados 

e sobrinhos.
— António Ferreira Andrade
— Alminhas do Lugar da Fonte
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Marcelo Lopes dos Santos e esposa
— João do Vale Martins
— Virginia Fernandes Santos Hipólito e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
Quinta-feira  03 de março
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Em Honra de S. Sebastião (Promessa Maria Sá)
— Maria Alice Faria de Sousa
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa e genro (filho 

Manuel)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (24)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Malcemino de Matos
— José da Silva Cardoso
— Carlos da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Acção de Graças
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almas do Purgatório
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e tios
— Emília Pires Afonso, marido e filhos
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Olívia Rossas Fernandes e família
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Estela Augusta Miranda de Andrade Azevedo e Au-

rélio Azevedo
— Rosa Gomes Pereira de Barros e filhos
Sexta-feira   04 de março
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo 
— Francelina Gomes da Cunha,marido,pais e irmãos   
— Maria Gonçalves Vendeiro,pais e irmãos
— José Joaquim da Cruz Vendeiro
— Maria Olinda do Vale Gonçalves Ribeiro
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Maria Santil Gonçalves Pereira e marido 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Palmira Morais Pereira Catarino ,marido e filho
— Manuel Azevedo Barros e Cidália Gonçalves da Costa
— Joaquim Martinho Vale Gonçalves
— Ludovina Martins Carreirinha
— Marcos de Sá Escrivães
—  Maria Fernandes do Cabo e marido   
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Palmira   da Cruz Pontes,Emílio Torres e Esposa
— José Joaquim Gomes Dourado e Amélia Pombal
— Arminda Gomes Marciso de Morais
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino

18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— César Filipe Santos Ribeiro e avós
— Esperança Gonçalves Torres
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Coutinho Torres
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
19h00 – igreja Matriz de Fão
— António Gomes Lopes
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Francisco Hipólito Silva Gomes, pais e sogro
— Emílio dos Santos Lopes
— Adelina Marques
— José da Silva Martins e Belmira Alves Sousa
— Albino Gonçalves Moreira
— Manuel Alberto Silva Pereira
19h00 – igreja Matriz de Esposende 

— Santíssimo Sacramento
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo, marido e família
— Maria José de Serra Braga e marido
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro

No final Exposição do Santíssimo
Sábado 05 de março
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
 DEVOÇÃO DO 1.º SÁBADO, às  17h25
— Promessa a Nossa Senhora de Fátima 
— Domingos Alves dos Santos (30º dia) 
— Preciosa Lopes Soares (Confr. Stº António)
— Assoc. do Apostolado da Oração Vivos e Falecidos 
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais (30.ºdia )
— Almas (m.c. confr.ª das almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Joaquim do Norte Miranda (30.º dia)
— Aurelina de Sousa Pedras (1.º aniv.) e marido
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carolina Miana Correia (30.º dia)
— Maria Alexandra Faria Ribeiro (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
Domingo   06 de março

IV Domingo da Quaresma
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Irmãos da Confraria das Almas

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 
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos  da Associação do Sagrado Coração de Jesus 
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
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almerinda Gonçalves Casanova Moledo 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Festa do Perdão – crianças do 3.º ano
Realizando-se no próximo fim de semana a Festa 

do Perdão para as crianças do 3.º ano da catequese, 
teremos ao longo da semana a celebração do Sa-
cramento da Penitência, sempre no fim da Missa, 
distribuindo a sua celebração do seguinte modo:

Terça-feira .......................  Gemeses e Rio Tinto 
Quarta-feira  ....................  Apúlia, Fão e Gandra
Quinta-feira  ....................  Vila Chã e Esposende
Sexta-feira  .......................................  Fonte Boa

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

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 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. 


