
5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Is 43, 16-21; 
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 3, 8-14;
Evangelho – Jo 8, 1-11.

A liturgia de hoje fala-nos (outra vez) de um Deus 
que ama e cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas 
escravidões para chegar à vida nova, à ressurreição.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, 
que acompanha com solicitude e amor a caminhada do 
seu Povo para a liberdade. Esse “caminho” é o paradigma 
dessa outra libertação que Deus nos convida a fazer neste 
tempo de Quaresma e que nos levará à Terra Prometida 
onde corre a vida nova.

A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” 
que impede a descoberta do fundamental: a comunhão 
com Cristo, a identificação com Cristo, princípio da nossa 
ressurreição.

O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não 
são o castigo e a intolerância que resolvem o problema 
do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia geram 
activamente vida e fazem nascer o homem novo. É esta 
lógica – a lógica de Deus – que somos convidados a 
assumir na nossa relação com os irmãos.

Temos diante de Jesus uma mulher que, de acordo com 
a Lei, tinha cometido uma falta que merecia a morte. Para 
os escribas e fariseus, trata-se de uma oportunidade de 
ouro para testar a ortodoxia de Jesus e a sua fidelidade às 
exigências da Lei; para Jesus, trata-se de revelar a atitude 
de Deus frente ao pecado e ao pecador.

Apresentada a questão, Jesus não procura branquear 
o pecado ou desculpabilizar o comportamento da mulher. 
Ele sabe que o pecado não é um caminho aceitável, pois 
gera infelicidade e rouba a paz… No entanto, também não 
aceita pactuar com uma Lei que, em nome de Deus, gera 
morte.  A lógica de Deus não é uma lógica de morte, mas 
uma lógica de vida; a proposta que Deus faz aos homens 
através de Jesus não passa pela eliminação dos que erram, 
mas por um convite à vida nova, à conversão, à transfor-
mação, à libertação de tudo o que oprime e escraviza; e 
destruir ou matar em nome de Deus ou em nome de uma 
qualquer moral é uma ofensa inqualificável a esse Deus 
da vida e do amor, que apenas quer a realização plena 
do homem.

O episódio põe em relevo, por outro lado, a intran-
sigência e a hipocrisia do homem, sempre disposto a 
julgar e a condenar… os outros. Jesus denuncia, aqui, a 
lógica daqueles que se sentem perfeitos e auto-suficientes, 
sem reconhecerem que estamos todos a caminho e que, 
enquanto caminhamos, somos imperfeitos e limitados. 

Na atitude de Jesus, torna-se particularmente evidente 
a misericórdia de Deus para com todos aqueles que eram 
considerados marginais. Todos os pecadores encontram 
em Jesus um sinal do Deus que os ama e que lhes diz: 
“Eu não te condeno”.  
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
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Contas da Paróquia de Fonte Boa
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte Boa (Divino 

Salvador)  aprovou as suas Contas referentes ao ano de 
2015, que são as seguintes:

Receita
Culto  ..........................................................15.491,94  €
Festas..........................................................18.859,97  €
Serviços Ministeriais  ......................................715,00  €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ...........9.354,15  €
Valores Consignados à Cúria ..........................304,99  €
Formação e Actividades Culturais  .....................0,00  €
Outras Receitas ..........................................14.355,50  €
     Total de Receita  ..................................59.081,55  €

Despesa
Culto  ..........................................................14.063,08  €
Fornecimento de serviços externos  ...........11.158,28  €
Despesas com pessoal  .................................3.030,39  €
Valores Consignados à Cúria ..........................304,99  € 
Despesas Patrimoniais ...............................19.739,54  €
Formação e Actividades Culturais  ..............2.208,75  €
    Total de Despesa  ..................................50.507,98  €  
    Saldo de 2015  ........................................ 8.573,57  €  
    Saldo de 2014  .........................................7.934,38  €  
    Saldo para 2016  ...................................16.507,95  €

Visita aos doentes e idosos
Preparando a celebração da Páscoa, iniciamos esta 

semana a Visita aos Doentes e Idosos, com o seguinte 
calendário:
Apúlia  .................Terça (de tarde) e Quarta (de manhã)
Gandra ................................................ Quarta (de tarde)
Gemeses ............................................. Quinta (de tarde)
Fão........................................................ Sexta (de tarde)
Fonte Boa .................Terça da Semana Santa (de tarde)
Rio Tinto ..................................... Sexta (fim da manhã)
Vila Chã ............................................... Sexta (de tarde)

Agradece-se que os familiares dos interessados 
façam a sua inscrição na Sacristia, deixando a direção 
correcta para podermos identificar a casa.

Via Sacra Jovem Arciprestal
Na próxima sexta-feira, dia 18, às 21h00, teremos a 

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

 

Lausperene Comemorativo em Vila Chã
Celebramos, esta semana, como nos anos anteriores, 

o nosso Lausperene Comemorativo, com a Exposição do 
Santíssimo todos os dias às 16h30, e encerramento com 
a Eucaristia, às 19h00, excepto sexta-feira, que termina 
às 18h00. Nos dias em que não marcamos intenções de 
Missa, são sempre em honra do Santíssimo Sacramento 
e pelos Irmãos vivos e falecidos da Confraria.

No Sábado, a Exposição é, como habitualmente, às 
10h00, encerrando às 16h00, com a Missa da Recon-
ciliação.

Feirinha de sonhos e doces em Fonte Boa
A Associação de Pais da Escola de Fonte Boa, vai 

realizar uma Feirinha de Sonhos e Doces, no Domingo dia 
20 de Março, durante a manhã, na Avenida da Igreja.

Esta Feirinha destina-se à celebração do Dia do Pai 
e angariação de fundos para a realização de atividades 
extra-curriculares das crianças.

Ano Santo da Misericórdia
Misericórdia e Partilha Quaresmal

Misericórdia é o que melhor define o Deus de Jesus. 
Palavra tirada dos sentimentos e gestos maternais. Ele 
sente como uma mãe quando leva o seu filho em seu 
ventre, quando o vê no chão, quando o levanta e o aperta 
contra o seu peito.

Esta misericórdia manifestou-se em Jesus, a quem 
facilmente se lhe comoviam as entranhas: diante dos 
pecadores, dos pobres, dos doentes, das crianças, das 
mulheres, diante de todos os que sofriam.

Este ano deve ter um significado especial, já que 
celebramos o Ano Santo da Misericórdia, e o Papa 
convidou-nos, no anúncio do jubileu, para que a “Qua-
resma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente 
como tempo forte para celebrar e experimentar a mi-
sericórdia de Deus”(MV17). Também nos lembra, na 
sua mensagem para a Quaresma, que a “Misericórdia de 
Deus é um anúncio para o mundo, mas cada cristão está 

chamado a experimenta-la.” 
A mensagem é intitulada: 
“Quero Misericórdia, e não 
sacrifício” (Mt 9:13) e o 
Papa convida-nos a praticar 
“as obras de misericórdia no 
caminho do Jubilar”.

Poderíamos dizer que 
é uma exortação breve e 
muito densa na linha do que 
apresentou para a Igreja na 
sua Bula de convocação para 
o Jubileu.Poderíamos dizer 
que a sua Mensagem é uma 
exortação breve e muito den-
sa na linha do que apresentou 
para a Igreja na sua Bula de 
convocação para o Jubileu.

De tudo, gostaria de destacar alguns aspetos:
– A reflexão profunda que nos apresenta sobre a 

história da misericórdia de Deus, que atinge o seu ponto 
alto no Filho de Deus feito homem. Primeiro anúncio, diz 
o Papa, que sempre há que voltar a escutar e sempre há 
que voltar a anunciar.

– A misericórdia de Deus é sempre um milagre que 
transforma o nosso coração e nos torna capazes de ser-
mos misericordiosos, a traduzirmos em gestos concretos 
a nossa ajuda ao próximo. É um belo apelo do Papa às 
obras de misericórdia.

– Insiste também na importância que pode ter para 
nós a escuta da Palavra de Deus.

– Apresenta como vivência da misericórdia, o 
encontro pessoal com o Senhor no sacramento da 
Reconciliação, que permite experimentar a grandeza da 
misericórdia de Deus.

A Quaresma que estamos a viver pede-nos que o 
nosso coração seja misericordioso, que prolonguemos a 
misericórdia de Deus refletida em Jesus.

Isto é o que de melhor podemos fazer, porque vivemos 
num mundo sem misericórdia, duro, frio, competitivo; um 
mundo que cria a solidão, que divide, um mundo desuma-
nizado, sem coração. Um mundo mais rival que fraterno, 
mais egoísta que solidário, mais injusto que compassivo.

A Quaresma é um tempo de interiorização para semear 
de novo o evangelho nos nossos corações. É um tempo 
para o perdão e para a ação que se manifesta na nossa 
capacidade de praticar as obras de misericórdia.

Que a vivência das Obras de Misericórdia se manifesta 
também na nossa Partilha Quaresmal – Contributo 
Penitencial – a recolher no próximo fim de semana, 
nos ofertórios das eucaristias.
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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 14 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
18h30 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Maria Henrique Ferreira e marido
— Avelino Graça de Oliveira
— António Gomes Viana
— Maria José Graça de Oliveira
— José Lopes Gaifém, pais e irmãos
— Rosa Gonçalves Queirós e filhos
— Joaquim Norte Miranda
— Carlos Morais da Costa
— Albina Barros Peixoto, marido e filho
— Albino Pedrosa Campos
19h30 – capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adélia Leite Lopes Veloso
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Carolina Miana Correia
— Manuel Moreira de Carvalho ,Pais e Sogros
— Laurentina da Vinha Hipólito ,Marido e Filho
Terça-feira  15 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Maria da Silva Duarte e família
— Ernesto Barros Paquete e pais
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria da Silva Duarte e família
— Bernardina Alves Rosa e família 
— Manuel Santos Faria (filha Maria)
— José Alves da Lomba
— Alberto Pereira Mendes
— Manuel Sousa Alves
— José Gonçalves Neiva
— António José do Vale e família 
— Manuel Carreira Martins e família
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
— Henrique José da Lomba, esposa e família (filho José)
— Domingos Alves dos Santos e familia 
— Deolinda Ferreira da Silva
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria da Silva Duarte, pais e restante família
— Lino Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e so-

brinhas
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— José da Silva Cardoso e esposa
— Joaquim Maia Vieira e Gabriel Moreira da Silva, 

esposa e sogra
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Maria da Silva Duarte e família
— António Neiva, fiho, Celina e cunhados
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— 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
— Alfredo Marques da Silva e filho
Quarta-feira 16 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— José Guerra Laranjeira

18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (Confraria) 
— Deolinda Fernandes Santil
—  Maria Maurício Pereira e filho
— José Tomás Faria Azevedo
— Maria da Eira Lopes
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino ,pais e sogros
— Manuel Novo Alves Pereira ,mãe e avós
— Manuel  Pinheiro Rodrigues
— Álvaro Reis do Monte
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Maria Santil Gonçalves Pereira  
— Em louvor de Santo António
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Lúcia de Sá Escrivães
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Fernandes Pereira (de Apúlia)
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
— Isabel Maria Peixoto, avós, tios e em honra de S. José
— Almas do Purgatório
— Adelino Martins Ferreira Oliveira
— Teresa Martins Ferreira
— Maria Angelina Pereira Lage 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Clarice da Costa Moreira Torre e pais
— Manuel Laurentino Losa Faria
— Emília Ribeiro da Silva e filhos e Ana Gomes Eusébio
— Rosa Gonçalves da Costa
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e pais
— António da Conceição, esposa e filho
— Felicidade Dias e filho
— Guilhermina da Costa e Silva, mariso e irmã
— Felisbela Moreira Santos e pais
— Fernandos Batista Jesus Abreu
— António Inês Ferreira da Nova
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho, pais, genrro e 

sogros
— António Francisco da Cruz
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avós
— Manuel Fernandes Torres e esposa Rosália
19h00 – igreja matriz de Fão
— Delfino da Silva Couto
— Elvira Gaifém da Costa
— Amélia Ferreira Neves, marido e família
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— António Gonçalves Novo, Manuel José Dias e esposa
— Maria Celeste Belo Cardoso
Quinta-feira  17 de março
18h15 – igreja paroquial de Gemeses
— António Alves dos Santos e familia (Otília Santos)
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel, Adelino Maciel Lopes (irmão Dinis)
— António José do Vale e esposa (filha Olinda)
— Joaquina Alves Maciel e restante família 
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (26)
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Malcemino de Matos
— Adelino Ribeiro da Costa Faria
— José Lopes da Silva, esposa e sogra
— José Alves do Paço, esposa, filho, netas e genros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Palmira Ferreira Gomes e Marido
— Adelina Alves da Cruz, marido e filhos
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado

— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almas do Purgatório
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Associados do Coração de Jesus
— Augusto Rafael e tios
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Marucho da Silva, esposa e filhos
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. José Pires Afonso
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria José de Jesus Sousa Gomes e filho Manuel 

Gomes Pimenta
— Armindo Ferreira Gomes
Sexta-feira   18 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— S. José
— Abílio Nunes Novo, esposa e familia
— Álvaro de Barros Ferreira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Alves de Sá e Aurélio Ribeiro da Silva Couto
18h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Maria Olinda V.Gonçalves Ribeiro
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— José Joaquim Gomes Dourado
— Arminda Gomes Narciso Morais 
—  Deolinda Gonçalves Alves Pereira 
— Padre André Gonçalves Vasco
— Marcos de Sá Escrivães
— Ana Maria de Campos Neves,pais e avós
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Ramiro  da Cruz Torres e Ramiro Venda Torres
— Manuel Vasco Azevedo,Lucas F. Azevedo e Rosa 

Gomes Vasco
— Florentino Cruz Torres e Filho Carlos Manuel
— Joaquim Martinho V.Gonçalves
—  Manuel da Cruz Pontes e pais
— Mário Azevedo Sá e tia Silvina 
18h15 – igreja paroquial de Gandra
— César Filipe Santos Ribeiro e avós
— Domingos Martins Pinheiro e Manuel Pereira de 

Barros Santos Portela
— Manuel Alves de Matos, esposa, e Luís Alves Ferreira 

Neves e filhos
— Deolinda Martins Ferreira e família 
— Alcino Machado de Sá e filho
— Manuel Ramos dos Santos e família
— José Pereira Lima e família (filha Teresa)
— José Maciel Domingues 
— Manuel Gonçalves Dias do Vale (esposa)
— Adelino Morgado Portela
— Manuel da Cruz Ribeiro Lima
— José Coutinho Torres
— Adelino Francisco Barros esposa e família
— Carlos Gomes Viana 
19h00 – igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Arménio Ribeiro Pedrosa, irmã e marido
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Arminda Marques Almeida e marido
— Maria Jesus do Vale, irmão e cunhada

— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genrro 
Fernando e Maria da Guia

— Fernando Rodrigues Escrivães
— Maria Gonçales Agra e família
— Adelina Marques
— José Filipe da Silva Faria
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira Rocha, pais, sogro e 

cunhado
— Maria Dias da Silva e irmãos e Maria de Jesus Vale
— Rosa Ribeiro Ferreira, marido e filho
— S. José
Sábado 19 de março
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José (Missa da Reconciliação)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. José
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— S. José
— Deolinda  Ferreira da Silva (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. José
— Maria Eugénia Silva Moreda (1.º Aniv.º)
— Almas (m.c.confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— S. José, Santíssimo Sacramento e Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— S. José
— Manuel Laurentino Losa Faria (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— S. José
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S. José
— Bombeiros Voluntários de Esposende (125 anos)
Domingo   20 de março

Domingo de Ramos
Atenção à alteração dos horários

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Bênção dos Ramos e Exposição do Santíssimo
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Silva (Confr. de S.tº António)
— Irmãos da Confraria de S.tº António
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
09h45 – igreja da Misericórdia
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão (na Matriz)
10h00 – igreja Matriz de Apúlia 
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Encerramento do Lausperene com Procissão do San-

tíssimo e Eucaristia da Paixão, pelos Paroquianos
15h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
— Delfim da Costa Ferreira 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos

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


