
Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43; 
Salmo – Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Evangelho – Jo 20, 1-9.

Há situações, acontecimentos, fatos, que são tão bons, 
há novidades que transformam de tal modo a vida, que 
abrem de tal maneira novos horizontes, que chegam a 
nem parecer realidade... parecem mais um conto de fadas, 
assemelham-se mais a fábulas...

Assim é a Ressurreição de Cristo. Bultmann, teólo-
go protestante alemão do século passado, afirmava que 
aquele sepulcro de há dois mil anos, em Jerusalém, nun-
ca estivera vazio. Nele, o cadáver de Jesus teria ficado, 
apodrecido, decomposto pela morte. O que interessa – 
garantia Bultmann – é que Jesus está vivo para mim, vivo 
no meu coração e, assim, é capaz de transformar a minha 
vida. Olhando direito essa ideia do teólogo alemão, não 
é Jesus quem nos dá a vida, mas nós quem damos vida 
a Jesus. No fundo, o Crucificado de Nazaré não seria o 
Salvador de ninguém: tragado pela morte, somente pode-
ria viver na nossa memória! Em resumo: a Ressurreição 
não passaria de uma fábula; e a nossa fé, não seria mais 
que uma doce ilusão!

 Mas, não! O Evangelho dá conta de algo bem dife-
rente. De manhã cedo, Maria Madalena foi ao túmulo. 
Ainda estava escuro, pela hora, muito cedo, e pela dor 
do coração daquela mulher... O túmulo estava aberto, a 
pedra fora retirada. Madalena correu até Pedro (Mada-
lena é católica, sabe que o referencial dos discípulos é 
Pedro), desesperada: “Levaram o Senhor do sepulcro, 
e não sabemos onde o puseram!” Pedro correu, com o 
Discípulo Amado. Este último chegou primeiro; também 
ele católico, espera Pedro. Não entrou; apenas inclinou-se 
e olhou.. O que viu? Vamos traduzir de modo mais preciso 
o que escutamos: “Inclinou-se para observar e reparou 
que os panos de linho estavam espalmados no chão”. O 
Chefe, a Pedra, chegou também e entrou primeiro. Ficou 
admirado com o que vira! O que constara? Escutemos o 
texto, traduzido de modo mais fiel: “Entrou no túmulo 
e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados 
no chão, ao passo que o lenço que estivera em volta da 
cabeça não estava espalmado no chão juntamente com 
os panos de linho, mas de outro modo, enrolado noutra 
posição”. Aí, entrou também o outro Discípulo, o Amado. 
Viu e acreditou! Mas, o que viram eles? No que acreditou 
o Discípulo Amado? 

Jesus saíra dali de um modo inexplicável: ninguém 
o tirara; simplesmente Ele desaparecera de dentro dos 
panos! Pedro constata, impressionado; o Discípulo 
Amado, crê: o Mestre ressuscitou! Não é uma lenda, 
a Ressurreição! O túmulo, de verdade, estava vazio. 
Depois, o próprio Ressuscitado, por misericórdia, veio 
até aos Seus, e comeu e bebeu com eles, constituindo-os 
Suas testemunhas.

Sejamos nós, hoje, essas testemunhas.
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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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Mensagem Pascal
Jesus Cristo ressuscitou!
Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte, a 

luz afugentou as trevas!...
Na manhã de Páscoa, informados pelas mulheres,  

Pedro e João correram até ao sepulcro  e encontraram-
-no aberto e vazio. 

Então aproximaram-se e «inclinaram-se» para 
entrar no sepulcro. 

Para entrar no mistério, é preciso «inclinar-se», 
abaixar-se.  Somente quem se abaixa compreende a 
glorificação de Jesus e pode segui-Lo na sua estrada.

Que a Ressurreição do Senhor Jesus traga luz à 
nossa Unidade Pastoral: às crianças e aos jovens, aos 
adultos e aos idosos, aos pais e às mães,  aos avós e 
aos netos, aos doentes e aos emigrantes, e a quantos 
nesta Páscoa estão de luto, a todos os nossos amados 
paroquianos chegue a voz consoladora do Senhor Je-
sus:  «A paz esteja convosco!» (Lc 24, 36). «Não temais! 
Ressuscitei e estou convosco para sempre!»... a fazer 
este caminho de comunhão.

Uma Santa Páscoa para todos.
Vossos dedicados Párocos

P.e Delfim, P.e Lima e P.e Rui    

Contas da Paróquia de Fão
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fão (S. Paio)  apro-

vou as suas Contas referentes ao ano de 2015, que são 
as seguintes:

Receita
Culto  ..........................................................13.133,79  €
Festas..........................................................29.375,08  €
Serviços Ministeriais  .................................12.745,00  €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ...........1.570,12  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.170,00  €
Formação e Actividades Culturais  .....................0,00  €
Outras Receitas ............................................3.622,48  €
     Total de Receita  ..................................61.616,47  €

Despesa
Culto  ..........................................................31.179,28  €
Fornecimento de serviços externos  ...........10.763,55  €
Despesas com pessoal  ...............................15.278,61  €
Outras despesas e encargos  ........................... 393,49  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.170,00  € 
Formação e Actividades Culturais  ..............2.993,21  €
    Total de Despesa  ..................................61.778,14  €  
    Saldo de 2015  ........................................  - 161,67  €  
    Saldo de 2014  .......................................75.681,63  €  
    Saldo para 2016  ...................................75.519,96  €

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona só no seguinte horário, para todas as paróquias:
Sábado .................................................... 15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Formação para o Crisma (“11.º ano”)
Realiza-se no próximo sábado, dia 2 de abril, no 

Centro Paroquial de Esposende, das 09h30 às 12h00, o 
terceiro dos quatro encontros de preparação para o Cris-
ma, a nível arciprestal, que são obrigatórios para todos 
os que terminaram o 10.º Ano de Catequese. 

O último encontro arciprestal será no dia 16 de abril.

Ano Santo da Misericórdia
Páscoa é misericórdia, Páscoa é vida

O tempo pascal que se aproxima mostra incontro-
vertivelmente que para se 
poder ser cristão, isto é, digno 
seguidor de Cristo, não se pode 
ser cobarde. Não por causa 
das pobres emoções de nível 
psicológico que os pormeno-
res grosseiros associados à 
maldade humana expostos na 
fase mais dolorosa da paixão 
mostram, mas porque, para se 
ser digno seguidor de Cristo, 
é necessário, como ele, obe-
decer, até à morte, ao manda-
mento do amor.

Ora, o amor, como perene 
ato em favor do bem do que 
nos transcende e de nós pró-
prios, assim transcendendo o nosso egoísmo, que nos ar-
rasta para a bestialidade, implica coragem, determinação, 
capacidade e atualidade de possível padecimento. Implica 
ser capaz de, como Cristo, beber o cálice da amargura até 
ao fim, no mais incompreensível abandono, sem qualquer 
voz que nos aconselhe, mesmo a do Pai, sem qualquer 
colo que nos conforte, mesmo o da Mãe.

Tal é a condição, para sempre paradigmatizada na 
figura de Job, do ser humano na sua mais profunda condi-
ção de pessoa, realidade ontologicamente incomunicável, 
nunca comunicável psicológica ou socialmente, apenas 
comunicável através precisamente do ato do amor, que, 
permitindo o bem e agindo no sentido deste, implica que 
o meu ato comunique com o ato do amado, no e pelo bem 
que nele opero, imagem do ato criador de Deus.

Mas, neste ato, por melhor que seja o bem que faço, 
estou absolutamente só. Se encontrei Deus no mais fundo 
de mim próprio, como o velho Agostinho de Hipona, 
sei que cada ato meu corresponde ao desabrochar dessa 
presença. Mas essa presença, sem este meu ato, não 
ganha dimensão mágica, isto é, não opera por mim, na 
minha vez.

Por isso, tem Cristo de beber o seu cálice, seu e de 
mais ninguém, sem que alguém o ajude, sem que alguma 
voz se pronuncie, no que é o protótipo do momento mais 
absolutamente solitário da história da humanidade. Beber 
o cálice é o momento da cruz como forma espiritual: a 
cruz de madeira é a forma material consequente, mas 
impossível sem que a cruz do cálice fosse assumida e 
carregada.

Este momento é o momento salvífico por essência 
e substância. Tudo o mais daqui decorre. Tudo o mais 
para aqui converge: aqui, está a criação do mundo, a 
incarnação no ventre de Maria, a agonia final, a ressur-
reição, verdadeira Páscoa, porque verdadeira passagem 
novíssima, que recria o mundo, recria e assume toda a 
criação, assume, como a paixão e o cálice, todo o bem, 
mas, sobretudo, todo o mal.

E o mal nada mais é do que consequência. Sem conse-
quência, o mal é apenas uma recordação, um monumento 
à falha do poder do bem. Mais nada. Eis o poder de Deus: 
matar o mal, não como coisa, mas como significado, como 
absoluto de isso que semanticamente faz sofrer. E o mal 
é apenas esta semântica negativa. E esta negatividade é o 
sofrimento que o mal provoca e com que coincide, pois, 
sem sofrimento, não há e não pode haver mal.

A ressurreição de Cristo mata o parasita. E mata-o 
definitivamente para todos os que, seguindo o exemplo 
de Cristo, sempre fizerem o bem.
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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
Domingo   27 de março

Domingo de Páscoa
08h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
20h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
20h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
Segunda-feira 28 de março
10h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
No final, Via Lucis no decorrer da Procissão da Recolha 

das Imagens, até à Capela da Senhora da Saúde
Terça-feira 29 de março
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— José Maria Lima Costa, Luzia Marques Rei, João Reis 

Loureiro e Américo da Silva Loureiro
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria Conceição Meira Vila Chã, irmãos e cunhados
Quarta-feira 30 de março
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Joana Terra de Sousa e filha Maria Josefina Felgueiras 

Alves
— Carlos Cardoso Salgado, pais, filhos e irmãos
Quinta-feira 31 de março
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Aquilino Francisco Pereira, esposa, filho e restante 

família
Sexta-feira 01 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel da Costa Neiva
— Almas do Purgatório
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros 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
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa
— Deolinda da Silva e marido
— Eduardo da Silva Branco, esposa e filho
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Manuela Alves Sampaio, Ana Júnior e família

20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo 
—  Francelina Gomes da Cunha ,marido ,pais e irmãos
—  Maria Gonçalves Vendeiro .pais e irmãos
— Manuel Azevedo Barros e esposa 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Palmira Morais Pereira Catarino marido e filho 
— Maria Olinda Vale Gonçalves Ribeiro
— Joaquim Martinho Gonçalves
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
—  José Joaquim da Cruz Vendeiro
— José Joaquim Dourado
— Marcos de Sá Escrivães
— Em louvor ao Sagrado Coração de Jesus
— Carlos Manuel Pontes Faria
— Ramiro da Venda Torres e pais
Sábado 02 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco (30.º Dia) 
— Albina Barbosa da Silva (30.º Dia) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel Martinho Mariz da Pena e Joaquim Ferreira 

Gomes
— Manuel da Silva Félix
— Carla Sofia Cardoso da Silva
— Virgínia da Cruz Barros
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio 

Joaquim da Silva e esposa
— Abel da Silva Barreiro
— Adelino Barros Faria e pais
— Manuel Azevedo da Cruz, pais e tio António
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Horácio de Azevedo Maciel (1.º Aniv.)
— José Alves da Lomba
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— António Lima Ribeiro (Aniv. dos 90 anos) (filha)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Teresa da Costa Freire
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Adelaide Fernandes Pontes (1.º Aniv.º) e marido
— Maria de Fátima Mouquinho da Costa (1.º aniv. º)
— Irmãos Conf. Santissimo Sacramento
—  Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Maria Gomes Igreja (1.º Aniv.º)
— Maria Moreira Fernandes Eira (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras (7.º dia)
— José Fernando Gonçalves Vale (1.º Aniv.)
— Deolinda Martins Ferreira (Div. Esp. Santo de Coura)
— Mário Ferreira Morgado
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— Pais e sogros de Laurentino Martins
— Pais e sogro de Manuel Portela
— António Alves Peixoto, esposa e restante família
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Alice Pereira Ançã

Domingo   03 de abril
Domingo da Divina Misericórdia

08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Almas do Purgatório
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael Costa
— Joaquim Barbosa, esposa, pais e sogros
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Maria Barbosa
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Teresa Félix de Miranda, Maria Rosa da Cruz e Mal-

cemino de Matos
— José da Silva Cardoso e esposa
— Teresa Gonçalves Pimenta e seu filho Manuel
— Serafim Gomes Pereira e Florinda Carvalho Loureiro
— Augusto Carvalho Rosmaninho, esposa e pai
— António Francisco Barros e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados Vivos e Falecidos do S. C. de Jesus
— Domingos Barros dos Santos (Confr. das Almas)
— Teresa dos Santos Figueiredo, marido e família 
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel) 
— Félix de  Sá Rosas (esposa)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (28)
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas(m.c.confr.ª)
— Deolinda Fernandes Santil
—  Salvador Gomes Dourado e esposa
—  José Joaquim Gomes Dourado
— Maria da Conceição Miranda Faria e José Cândido da 

Rocha   
— Maria Maurício Pereira e Filho
— Manuel Campos Neves, Carolina A.Vasquimho e 

Arménio Mariz
— Maria  da Eira Lopes   
— José Tomás Faria de Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Manuel Amândio Pontes Cruz e José Pontes Cruz
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 do Bom Jesus de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
No final, Exposição do Santíssimo Sacramento e Ado-

ração até às 19h00
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Emília Gonçalves Vasco e marido 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família

Apresentamos hoje o Programa das Festas do Senhor Bom Jesus 
de Fão, agradecendo a todos quantos colaboraram para que as 
mesmas fossem possíveis, esperando agora que todos possam dis-
frutar das mesmas festas.
Quarta-feira, 30 de março
21h00 –  Inauguração do arraial – Encontro nos Bom-
beiros para acompanhar os Fanfoneiros de Fão até ao 
Bom Jesus
Sexta-feira, 1 de abril
09h30 –  Abertura das festas/alvorada
20h00 –  Abertura da Igreja do Senhor Bom Jesus de Fão 

e do imponente Tapete de Pétalas
21h00 –  Marchas Luminosas
24h00 –  Actuação ao vivo – Sétima Vaga 

(palco do Bom Jesus)
Sábado, 2 de abril
09h00 –  Alvorada/Fanfoneiros de Fão
10h00 –  Arruada de concertinas
15h00 –  VIII Torneio Internacional de Veteranos 
     Zema Cup
15h00 –  Encontro de Concertinas
16h30 –  Jogos Tradicionais na Av. Dr. Manuel Pais
22h00 –  Actuação ao vivo – Famma Show – 1.ª parte  
  (Palco da Alameda do Bom Jesus)
24h00 –  Espectáculo de fogo-de-artificio/piromusical 

(Avenida do Rio)
24h30 –  Actuação ao vivo – Famma Show – 2.ª parte
Domingo, 3 de abril
09h00 –  Alvorada
10h00 –  III Encontro de Clássicos (Ofir)
11h30 –  Missa solene na Igreja do Bom Jesus de Fão
14h00 –  Concerto da Banda de Música 
 – Banda Musical de Vila Nova de Anha
16h00 –  III Encontro de Clássicos 

– Bênção das viaturas
21h30 –  Actuação ao vivo –  Ofir Show
Segunda-feira, 4 de abril
08h00 –  Alvorada
08h30 –  Entrada da Banda de Música 

– Banda Musical de Vila Nova de Anha 
09h00 –  Entrada da fanfarra 

– Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Fão
09h00 –  Procissão aos Enfermos
21h00 –  Actuação ao vivo – Sanfonetas
23h00 –  Espectáculo Pirotécnico 

encerramento das festas (Alameda do Bom Jesus)

Festas do Bom Jesus de Fão


