
4.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Jos 5, 9a. 10-12;
Salmo – Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 17-21;
Evangelho – Lc 15, 1-3. 11-32.

A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus 
do amor, empenhado em conduzir-nos a uma vida de 
comunhão com Ele.

A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos 
israelitas, convida-nos à conversão, princípio de vida 
nova na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Essa 
vida nova do homem renovado é um dom do Deus que 
nos ama e que nos convoca para a felicidade.

A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de 
amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados 
com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas novas, 
em quem se manifesta o homem Novo.

O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de 
forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das 
escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde. 
É um amor entendido na linha da misericórdia e não na 
linha da justiça dos homens.

No Domingo passado, com a parábola da figueira que 
não dava frutos, a misericórdia divina manifestava-se pela 
paciência e pelo cuidado para com a árvore, símbolo da 
vida humana. Também na parábola do Pai misericordioso, 
a paciência volta a aparecer na atitude do Pai (Evangelho), 
que não se cansa de esperar o seu filho perdido no mun-
do velho para fazer dele uma nova criatura, no dizer de 
Paulo (2.ª leitura).

Por isso, a volta para a casa do Pai acontece depois do 
jovem entrar em si (Evangelho), não permitindo que o seu 
rosto se cubra de vergonha, mas reconhecendo-se um in-
feliz que clama e será ouvido pelo Pai (salmo responsorial).

A dinâmica da parábola descreve um distanciamento 
progressivo da parte do filho. Como mostra a experiência, 
as separações começam a acontecer quando se começam a 
cortar as raízes. Quando uma das partes começa a colocar 
defeitos no relacionamento com a outra pessoa, então a 
porta da despedida e da separação começa a ser aberta.

É o que aconteceu com o filho mais jovem que, pouco 
a pouco, vai gastando sua vida e se desliga dos valores da 
sua família até terminar a cuidar dos porcos. De acordo 
com um ensinamento rabínico, que diz “maldito o homem 
que cuida de porcos” — animal impuro para os judeus — 
Jesus demonstra que o distanciamento das raízes da casa 
do Pai afasta a pessoa dos valores religiosos e humanos, 
para se tornar um maldito.

Na volta para casa, Jesus apresenta um Pai totalmente 
diferente do que se esperava. Em vez de agressivo, um 
pai compassivo, que vê a situação do filho, se compadece, 
compreende a sua confiança no acolhimento paterno e age 
em favor da vida do filho. São os quatro momentos da di-
nâmica da misericórdia: ver – compadecer-se (sentimento 
que toca o coração) – compreender (empatia) e ação.
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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
  unidadepastoral.ecs@gmail.comC
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Contas da Paróquia de Vila Chã
A Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Chã (S. João 

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

Receita
Culto  ..........................................................11.925,05  €
Festas..........................................................19.993,00  €
Serviços Ministeriais  .................................12.365,00  €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ..............009,80  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.010,00  €
Formação e Actividades Culturais  .....................0,00  €
Outras Receitas ............................................2.992,24  €
     Total de Receita  ..................................48.413,41  €

Despesa
Culto  ..........................................................19.310,29  €
Fornecimento de serviços externos  .............6.699,69  €
Impostos  ........................................................ 000,00  €
Despesas com pessoal  ...............................19.077,10  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.010,00  € 
Despesas Patrimoniais ....................................159,92  €
Formação e Actividades Culturais  ..............1.211,60  €
    Total de Despesa  ..................................47.586,92  €  
    Saldo de 2015  ........................................... 826,49  €  
    Saldo de 2014  .........................................4.511,81  €  
    Saldo para 2016  .....................................5.338,30  €

Nestas contas apenas foram integradas a parte das 
contas das Festas de S. Lourenço que foram da res-
ponsabilidade da Fábrica da Igreja e das quais possui 
documentos.  

Figurados para a Semana Santa
Os participantes como figurados nas procissões da 

Semana Santa de Esposende, deverão comparecer no 
próximo sábado, dia 12 de Março,  pelas 16h00, no 
Centro Paroquial de Esposende para fazer a inscrição 
e tirar as medidas (crianças/adultos).

Via Sacra pelas ruas de Fão
Na próxima sexta-feira, dia 11, às 21h00, teremos a 

Via Sacra pública pelas ruas de Fão.
Na sexta-feira seguinte, dia 18, também às 21h00, 

teremos a Via Sacra Jovem Arciprestal, que sai da Igreja 
Matriz de Esposende e vai até S. Lourenço (Vila Chã).

Entretanto, longo da Quaresma,  continua a haver  a 
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
 

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).

Ano Santo da Misericórdia
Mensagem do Papa para a Quaresma

3. As obras de misericórdia
Quanto maior for o poder e a riqueza à sua disposi-

ção, tanto maior pode tornar-se esta cegueira mentirosa. 
Chega ao ponto de não querer ver sequer o pobre Lázaro 
que mendiga à porta da sua casa (cf. Lc 16, 20-21), sendo 
este figura de Cristo que, nos po-
bres, mendiga a nossa conversão. 
Lázaro é a possibilidade de conver-
são que Deus nos oferece e talvez 
não vejamos. E esta cegueira está 
acompanhada por um soberbo delí-
rio de omnipotência, no qual ressoa 
sinistramente aquele demoníaco 
«sereis como Deus» (Gn 3, 5) que 
é a raiz de qualquer pecado. Tal 
delírio pode assumir também formas 
sociais e políticas, como mostraram 
os totalitarismos do século XX 
e mostram hoje as ideologias do 
pensamento único e da tecnociência 
que pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir o ho-
mem a massa possível de instrumentalizar. E podem 
actualmente mostrá-lo também as estruturas de pecado 
ligadas a um modelo de falso desenvolvimento fundado 
na idolatria do dinheiro, que torna indiferentes ao destino 
dos pobres as pessoas e as sociedades mais ricas, que 
lhes fecham as portas recusando-se até mesmo a vê-los.

Portanto a Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo 
favorável para todos poderem, finalmente, sair da própria 
alienação existencial, graças à escuta da Palavra e às 
obras de misericórdia. Se, por meio das obras corporais, 
tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessi-
tados de ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, as 
obras espirituais tocam mais directamente o nosso ser de 
pecadores: aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. 
Por isso, as obras corporais e as espirituais nunca devem 
ser separadas. Com efeito, é precisamente tocando, no 
miserável, a carne de Jesus crucificado que o pecador 
pode receber, em dom, a consciência de ser ele próprio um 
pobre mendigo. Por esta estrada, também os «soberbos», 
os «poderosos» e os «ricos», de que fala o Magnificat, têm 
a possibilidade de aperceber-se que são, imerecidamente, 
amados pelo Crucificado, morto e ressuscitado também 
por eles. Somente neste amor temos a resposta àquela sede 
de felicidade e amor infinitos que o homem se ilude de 
poder colmar mediante os ídolos do saber, do poder e do 
possuir. Mas permanece sempre o perigo de que os sober-
bos, os ricos e os poderosos – por causa de um fechamento 
cada vez mais hermético a Cristo, que, no pobre, continua 
a bater à porta do seu coração – acabem por se condenar 
precipitando-se eles mesmos naquele abismo eterno de 
solidão que é o inferno. Por isso, eis que ressoam de novo 
para eles, como para todos nós, as palavras veementes 
de Abraão: «Têm Moisés e o Profetas; que os oiçam!» 
(Lc 16, 29). Esta escuta activa preparar-nos-á da melhor 
maneira para festejar a vitória definitiva sobre o pecado 
e a morte conquistada pelo Esposo já ressuscitado, que 
deseja purificar a sua prometida Esposa, na expectativa 
da sua vinda.

Não percamos este tempo de Quaresma favorável à 
conversão! Pedimo-lo pela intercessão materna da Virgem 
Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia 
divina que Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu 
a sua pequenez (cf. Lc 1, 48), confessando-Se a humilde 
serva do Senhor (cf. Lc 1, 38).

Vaticano, 4 de Outubro de 2015
Festa de S. Francisco de Assis
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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 07 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e irmão Francisco
18h30 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Bom Jesus
— Carlos Morais da Benta
— Avelino Graça de Oliveira e Maria José Graça Oliveira
— Maria Azevedo Arantes
— Joaquim do Norte Miranda
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Jorge Fontão Pereira
— Boaventura Pereira e Esposa
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia
Terça-feira  08 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Joaquim Loureiro, esposa e filhos
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Todos os Santos Advogados das Causas Impossíveis 

(Conceição Costa)
— Arminda Martins Alves Ferreira  
— José Alves da Lomba
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— António Pimenta e pais
— Maria Sousa e marido
— Almas do Purgatório e Prior Nogueira
— Deolinda Ferreira da Silva
— Manuel Macedo Bazulo, Maria Rosa Escrivães Ro-

drigues e família
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José da Silva Cardoso e esposa
— Arminda Martins Figueiredo e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Boaventura e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alcinda Fernandes
— Almas do Purgatório
— Amélia Ferreira Pires
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— José Carlos, Emília e Maria do Nascimento
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e avós
— Manuel Vilas Boas, esposa e bisneto
— Maria Alice Afonso, pais, cunhados e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
Quarta-feira 09 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Jaime Lima Nunes
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Deolinda Fernandes Santil
—  Maria da Eira Lopes
—  Maria Maurício Pereira e filho
—  Manuel Gonçalves Vasco
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Palmira da Cruz Pontes

18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Fernandes Pereira e marido
— Alminhas do lugar da Fonte
— Maria Joana Martins Pinheiro e filhos
— Matias Gomes Santa Marinha
— António do Vale Morgado e restante família
— Inácio Nogueira Monte e esposa
— Rosa Martins Afonso e Berlantina Martins Afonso e 

marido
— Isabel Maria Peixoto, avós,tios e em honra de S.José
— José Alves Batista 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Emília Hipólito Dias e marida
— Belarmina Lopes Fernandes do Monte
— Maria Leonilde Real Alves Quinta e família
— Justino Martins Palmeira e esposa
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Adelino Moreira Marques Casais
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Araci Fernandes Pires, marido e família
— Adelino Norte Pires Monte e pais
— Delfina Fernandes Ribeiro e família
— S. Felix (m.c. Conceição Ferreira)
19h00 – igreja matriz de Fão
— Abel da Costa
— Luís Bessa da Rocha Brito Prata e esposa
— João Ascânio Pereira da Silva Mota
Quinta-feira  10 de março
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
—— Marcelina da Costa Freire, marido, filhos, noras e 

netos (neta Maria) 
— Maria Alice Lopes dos Santos
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos)
— Carolina Alves Nogueira e marido 
— José Alves Nogueira
— Glória Margarida Rodrigues e marido
— Arminda Martins Alves, marido, pais e irmãos (sobri-

nha Laurinda)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (25)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Maria Gomes Martins, Joaquim Gonçalves Pimenta 

e genro
— Malcemino de Matos
— Adelaide Lopes Pinheiro
— Maria Jacinta Gomes Garrido de Sá Eiras
— Maria Moreira Barros
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Delfim da Cruz Martins
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório 
— Álvaro Ferreira Coutinho e sogro
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael e avós
— David da Silva Sampaio
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e família
— Jorge de Lemos Branco e pais
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e família
— Maria do Carmos Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Ramos Dias, marido e família

— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tios
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Eduardo Pereira Viana
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
Sexta-feira   11 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Em louvor do Sagrado Coração de Jesus
— Ana Gonçalves do Cabo
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira  
—  Maria Santil Gonçalves Pereira e marido
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Marcos de Sá Escrivães 
— Arminda Gomes Narciso Morais
— José Joaquim Gomes Dourado
— Joaquim Martinho V. Gonçalves
— Maria Olinda V.Martinho Gonçalves Ribeiro
— Maria de Campos Paturro, marido, filha Ana, pais e 

sogros 
— Ramiro da Venda   Torres e pais
— Manuel Azevedo  Martins
— Maria do Carmo do Vale,marido e filhos 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— César Filipe Santos Ribeiro e avós
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ramos dos Santos (pessoa amiga)
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe
— Luis Miguel Costa Sá Pereira 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— António Caseiro Solinho
— Conceição de Jesus Ferreira, marido e filhos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Arménio Ribeiro Pedrosa, irmã e esposo
— Maria José Graça de Oliveira
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Albino Gomes Machado e família
— Adelina Marques
— Delfim Barros Gonçalves Real
— Joaquina Gonçalves Real e família
Sábado 12 de março
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Aldina Barbosa da Silva (7.º dia)
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar (7.º dia)
— Américo Lemos Fernandes (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Alves da Lomba (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Modesto do Nascimento Bártolo (30.º dia)
— Maria da Eira Lopes (30.º dia)
— Maria Pereira Catarino (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Júlia Gonçalves Caseiro
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carolina Miana Correia (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Dulcínea Enes da Silva (7.º Dia);
— Dimas Manuel Barros Neto (1.ºAniv.º)
— Ana Paula Graça Eiras (1.º Aniv.º)

Domingo   13 de março
V Domingo da Quaresma

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Santíssimo Sacramento

No final Exposição do Santíssimo até às 11h30, 
dando início ao Lausperene Comemorativo, 
que se prolonga até ao Domingo de Ramos

08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— José Horácio Pereira de Castro (Confr. de St.º António)
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Conf. da Senhora do Rosário
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Sagrado Coração de Jesus
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Santo António da Fonte 
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
e  ............................. 15h00  ............  P.e Catarino
Sextas feira  ........... 09h00  ..................  P.e Gaio 
e  ............................. 15h00  ................. P.e Viana

Contributo Penitencial
Na sua mensagem para a Quaresma, o Arcebispo 

de Braga, disse que «a misericórdia se expressa na 
partilha de bens materiais, como consequência de 
renúncias concretas ao supérfluo ou desnecessário». 

Foi nesse sentido que o Senhor Arcebispo, 
referindo-se ao Contriburo Penitencial, disse que 
«continuaremos, perante os inúmeros pedidos de 
ajuda, a destinar a renúncia quaresmal para o nosso 
Fundo “Partilhar com Esperança” e, numa mani-
festação da consciência missionária, apoiaremos as 
diversas iniciativas para concretizar o protocolo de 
cooperação com a diocese de Pemba, Moçambique».

A recolha deste contributo será feito nas euca-
ristias do último Domingo da Quaresma – Domingo 
de Ramos.


