
Domingo da Divina Misericórdia
1.ª Leit. – 1 Act 5, 12-16; 
Salmo – Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a;
2.ª Leit. – Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19;
Evangelho – Jo 20, 19-31.

Neste Domingo da Divina Misericórdia somos cha-
mados a renovar a nossa fé, como o apóstolo São Tomé. 
Esta fé, no entanto, não é uma fé genérica. Devemos 
acreditar na misericórdia que se manifesta no Mistério 
Pascal: paixão, morte e ressurreição. 

Jesus ressuscitou no “Primeiro dia da semana” (1 
Cor.11,26). Nesse mesmo dia e oito dias mais tarde, Ele 
apresentou-Se aos discípulos, reunidos, mostrando-lhes 
os sinais gloriosos da Paixão e transmitindo-lhes, com o 
Seu Espírito, os dons pascais, compendiados na paz e na 
reconciliação.

O encontro semanal com Cristo “no primeiro dia”, o 
domingo, realiza-se de  modo especial na Eucaristia, “me-
morial da morte do Senhor”. Pela renovação mística do 
Sacrifício da Cruz e pela Comunhão do Corpo de Cristo, 
a Eucaristia faz-nos participar das águas que brotam das 
fontes do Salvador. Não pode, portanto, haver Domingo 
sem Eucaristia, recebida com a devida preparação espi-
ritual do cristão, pois trata-se de um alimento espiritual, 
incompatível com o estado de pecado grave.

A 1.ª Leitura, dos Atos dos Apóstolos, lembra-nos 
que uma das características mais salientes da comunidade 
primitiva era o poder de realizar milagres, que os Apósto-
los tinham em nome e pelo poder de Cristo Ressuscitado. 
Por esse poder especial, a presença de Jesus Ressuscita-
do impunha-se duma forma sensível:  “Naqueles dias, 
realizavam-se, pelas mãos dos Apóstolos, muitos milagres 
e prodígios entre o povo”.

Era d’Ele que  lhes vinha esse poder, de harmonia 
com o que lhes tinha prometido: “Apanharão serpentes 
com as mãos e, se ingerirem alguma bebida mortífera, 
não sofrerão nenhum mal; imporão as mãos sobre os 
enfermos e eles recuperarão a saúde”.

Na 2.ª Leitura, do Livro do Apocalipse, o Apóstolo 
S. João, no desejo de confortar os seus irmãos, da ilha 
de Patmos, onde está exilado, dirige-se a eles, para lhes 
garantir, por revelação divina, que Cristo Ressuscitado, 
vencedor da morte, está presente nas comunidades cristãs, 
que vivem d’Ele, de tal modo que as potências do mal  se-
rão vencidas e a Igreja triunfará com Cristo: “Não tenhas 
receio. Eu sou o Primeiro e o Último, sou Aquele que vive. 
Estive morto e eis-Me vivo pelos séculos dos séculos.”

O Evangelho de S. João conta-nos o aparecimento de 
Jesus, na tarde do mesmo dia da Ressurreição, aos Seus 
discípulos reunidos com medo dos Judeus. À semelhança 
de Tomé, muitas vezes na nossa vida, deixamo-nos do-
minar pelo desânimo, chegando mesmo a afastarmo-nos 
dos nossos irmãos. Se acreditássemos verdadeiramente 
na Ressurreição, a nossa existência estaria marcada por 
essa consoladora realidade: “Porque Me viste acreditaste. 
Felizes os que acreditam sem terem visto”. 

03
 a

 1
0 

de
 a

br
il

II
 S

em
an

a 
da

 P
ás

co
a

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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Reunião urgente das Confrarias
Tendo em conta o n.º 2 do Art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 

19/2015 da República portuguesa, que instituiu o Registo 
de Pessoas Jurídicas Canónicas, que obriga a autoridade 
eclesiástica competente (neste caso o Senhor Arcebispo) 
a enviar até 3 de junho de 2016,:

a) A constituição como pessoa jurídica canónica 
em Portugal;

b) A denominação da pessoa jurídica canónica, que 
deve permitir distingui-la de qualquer outra pessoa 
jurídica canónica existente em Portugal; 

c) A morada da sede da pessoa jurídica canónica 
em Portugal; 

d) Os fins da pessoa jurídica canónica; 
e) Os órgãos representativos da pessoa jurídica 

canónica e respetivas competências; 
f) A autoridade eclesiástica proponente da pessoa 

jurídica canónica.
Vimos por este meio convocar uma reunião com os di-

versos órgãos das Confrarias existentes nas oito paróquias 
da Unidade Pastoral Esposende Centro//Sul para uma 
reunião de trabalho a ter lugar na próxima sexta-feira, dia 
8 de abril, às 21h30, no Centro Paroquial de Esposende.

Mais se informa que, de acordo com as orientações 
da Arquidiocese, que quem «até 30 de abril não tiver 
os Estatutos aprovados, Provisão dos Corpos Gerentes 
emita e apresentação de contas não serão comunicadas 
ao Registo de Pessoas Jurídicas Canónicas, deixando 
de poder realizar qualquer atividade como movimento 
de fundos, aquisição de bes ou realização de qualquer 
outro ato jurídico».

Recordamos que no nosso (In)formativo n.º 22 (de 15 
a 21 de fevereiro de 2016) já marcávamos uma primeira 
reunião para o dia 20 de fevereiro, à qual quase ninguém 
compareceu. Se nesta reunião acontecer o mesmo, será 
a morte das nossas Confrarias por imposição legal do 
Governo da República Portuguesa. Pelo que ouvimos e 
vemos, às vezes, parece que algumas Confrarias querem 
exigir o que não podem, até porque também não cumprem 
(nem com a comunidade, nem com a Igreja, nem com o 
Estado). Será o Estado (o Governo) a pôr termo a esta 
situação. Nunca nos poderão acusar de que, como Órgão 
de Vigilância, não fizemos o que devíamos.

Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)
Estão já definidas as Procissões de Nossa Senhora de 

Fátima, que ficam assim distribuídas:
Maio – Maria dos Prazeres Lata Gonçalves Leites 
(sai da Capela)
Junho – Rita Cubelo Machado (sai dos Lírios)
Julho – Vera Priegue (sai de ..................)
Agosto – Emília Torres do Monte – Pedreiras (Sai do 
Caldeirão)
Setembro – Santa Casa da Misericórdia (Sai do Lar)
Outubro – D. Alice Filipe (Sai da Capela)  

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Quarta .......................................................17h30  – 18h30
Quinta...................................................... 18h00 – 19h00
Sábado .................................................... 15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Ano Santo da Misericórdia
Domingo da Divina Misericórdia

A Igreja celebra este domingo a Divina Misericór-
dia, instituído pelo Papa São 
João Paulo II, que além de ter 
escrito a encíclica “Deus, Rico 
em Misericórdia” (Dives in 
Misericordia), instituiu, em 
Abril de 2000, o II Domingo 
da Páscoa como o Domingo da 
Divina Misericórdia.

Esta celebração assume este 
ano particular ênfase já que o 
Papa Francisco decidiu convo-
car um «jubileu extraordiná-
rio» centrado na «misericórdia 
de Deus».

É um Ano Santo da Mise-
ricórdia que queremos viver à 
luz da palavra do Senhor: «Sede 

misericordiosos como o Pai’», disse o Papa Francisco 
aquando do anúncio do jubileu, que se iniciou a 8 de 
Dezembro de 2015.

O Santo Padre explicou que a iniciativa nasceu da sua 
intenção de tornar «mais evidente» a missão da Igreja de 
ser «testemunha da misericórdia». O Papa defendeu que 
«ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus» 
e que a Igreja «é a casa que acolhe todos e não recusa 
ninguém».

«As suas portas estão escancaradas para que todos os 
que são tocados pela graça possam encontrar a certeza 
do perdão. Quanto maior é o pecado, maior deve ser 
o amor que a Igreja manifesta aos que se convertem», 
realçou, acrescentando que «Deus perdoa tudo, Deus 
perdoa sempre».

A alegria pascal deve fazer de nós um espelho que 
reflecte a misericórdia do Pai celeste: «Sede misericor-
diosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc. 6, 36). É 
esta a nossa vocação comum: ser espelho da misericórdia 
divina, ter coração compassivo, capaz de partilhar alegrias 
e tristezas com os outros e, como os primeiros cristãos, 
repartir também os bens materiais com os mais necessi-
tados (Act. 2, 45).

Foi manifestação de misericórdia o encontro do 
Ressuscitado com Tomé. A aparição do Senhor aos 
«incrédulos» fê-los re-haver a alegria, recuperar a paz 
perdida e recomeçar o seguimento do Mestre. «A paz 
esteja convosco!» É devolvida a paz e volta a existir a 
confiança naqueles corações destroçados pela desilusão 
e abalados pelo escândalo da cruz.

O Papa S. João Paulo II seguindo as indicações de 
Jesus a Santa Faustina, não somente instituiu a festa, mas 
concedeu indulgência plenária aos fiéis neste domingo:

“Concede-se a Indulgência plenária nas habituais 
condições (Confissão sacramental, Comunhão eucarís-
tica e orações segundo a intenção do Sumo Pontífice) 
ao fiel que no segundo Domingo de Páscoa, ou seja, da 
“Misericórdia Divina”, em qualquer igreja ou oratório, 
com o espírito desapegado completamente da afeição a 
qualquer pecado, também venial, participe nas práticas 
de piedade em honra da Divina Misericórdia, ou pelo 
menos recite, na presença do Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no Ta-
bernáculo, o Pai-Nosso e o Credo, juntamente com uma 
invocação piedosa ao Senhor Jesus Misericordioso (por 
ex., “Ó Jesus Misericordioso, confio em Ti”). (Decreto 
da Penitenciaria apostólicas, Anexadas indulgências aos atos 
de culto, realizados em honra da Misericórdia Divina, 29 de 
junho de 2002)
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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
— Geraldo Gonçalves Ribeiro
— Joaquim Gonçalves Marcos, esposa e pais
— Joaquim Sá Lopes e esposa
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— José Sá Condesso
— Manuel Alberto Silva Pereira
— Manuel Alves Quinta Junior, esposa e Anselmo Pe-

drinha
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Alexandra Faria Ribeiro
— Maria Dias Fernandes, marido e filho
— Maria Leonilde Real Alves Quinta e família
— Maria Sá Lopes e família
— Nelson Gonçalves Ribeiro
— Severa Rodrigues Lima
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Raúl Maria Moledo Viana, Cordelina Gonçalves 

Moledo e Damião Gomes Loureiro
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Maria da Eira Lopes
— Manuel Alves Pereira ,esposa ,filho António e Teresa 

Gonçalves Pimenta
— Maria Maurício Pereira e filho 
— António Torres da Silva
— João Diogo Valente Costa, e Amélia dos Prazeres R. 

Areia e avós  
— Maria Belinho Neves
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Manuel Fernandes Pereira, esposa e filhos (filha Rosá-

lia)
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
— Teresa Martins Ferreira
—  Ascânio Alfredo Ferreira Pereira da Silva e pais
— Álvaro Pereira Catarino
Quinta-feira 07 de abril
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais, sogros e família
— Almas
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Fernandes, espsa e filho
— Ana de Lemos, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Hilário Sampaio Boaventura e família
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filho
— Maria Emília Laranjeira Ribeiro, pais, neta Saúde e 

marido
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tios
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Ana Alves Lage (filho José)
— Maria José de Sousa, filha, neta e genro 
— José Alves da Lomba (Assoc. S.C.Jesus)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (29)
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Porfírio da Costa Portela, esposa e Manuel Felgueiras

20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e Esposa
— Maxmino de Matos
Sexta-feira 08 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Moreira da Silva
— Carlos Alberto Silva Santos do Vale e pai
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Francisco Hipólito Silva Gomes, pais e sogro
— Geraldo Gonçalves Ribeiro
— Joaquim Gonçalves Real e família
— Nelson Gonçalves Ribeiro
— Ondina Tomé Almeida e família
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Gomes Soares
— Maria de Campos Graça
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ludovina Martins Carreirinha
—  Ana Gonçalves do Cabo
—  Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
—  Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Martinho Gonçalves
— Marcos de Sá Escrivães
—  Arminda Gomes Narciso Morais  
— Manuel Machado Faria 
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Luís Miguel da Costa Sá Pereira 
— José Martins Pereira, esposa e filhos (filho Adolfo)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— José Pereira Lima e família (esposa)
— Félix Morgado Santa Marinha (esposa)
Sábado 09 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Gonçalves da Silva (1.º Aniv.º) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Ramos da Fonseca (1.º Aniv.º)
— Arcindo Rodrigues Fernandes (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Armando Manuel de Mendes Jardim Freire (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim da Silva Lachado
Domingo   10 de abril
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos

Recordamos hoje parte do 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 disfrutar das mesmas festas.
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 
 No final será celebrada a Eucaristia
   na igreja do Bom Jesus
21h00 –  Actuação ao vivo – Sanfonetas
23h00 –  Espectáculo Pirotécnico 

encerramento das festas (Alameda do Bom Jesus)
Domingo, 01 de Maio
11h00 –  Missa Solene
14h30 –  Procissão do Senhor Bom Jesus 
 pelas ruas de Fão, com a participação 
  de todas as Paróquias do Arciprestado 

Festas do Bom Jesus de Fão

10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
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 
— Joaquim do Norte Miranda 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família

Segunda-feira 04 de abril
09h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)

Início da Procissão aos Enfermos
A encerrar será celebrada a Eucaristia por todos os Paro-

quianos (vivos e falecidos) e devotos do Bom Jesus
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— João Terra de Sá e esposa
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Criaz)
— José Gomes Hipólito, Esposa e Filho
— Carminda Moreira da Silva
— Aurélio Fernandes Mouquinho,Esposa e Filho
— Manuel Machado Gonçalves Seara e Família
— Carminda Martins Ferreira e Marido
— Carolina Miana Correia
— Manuel Sousa Pontes
Terça-feira 05 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— 
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves da Silva, esposa e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Deolinda da Silva e marido
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda da Silva Pires e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Dias de Boaventura e família
— Maria Elvira Lima Miranda dos Santos, marido e filho
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— José Alves da Lomba 
— Deolinda Ferreira da Silva
— Teresa da Costa Freire e filho (Mª do Carmo Lopes)
— Domingos Alves dos Santos (Assoc. S.C.Jesus)
— Helena Ferreira da Silva (filha M.ª Amélia)
— Manuel Fernando do Paço, filha e família
— Carlos Manuel Ferreira Morgado, mãe e Maria do 

Vale Morgado
— Manuel Gomes Pimenta e pais
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— António Felix da Cruz, Esposa e Filho e Manuel 

Miranda da Cruz, Esposa e Filho
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Guimarães e Pais
Quarta-feira 06 de abril
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— S.José (mc Alexandra Casais)
— Santa Luzia (mc Carlos Eiras)
— S. Felix (mc Conceição Ferreira)
— Alexandrina Goncalves Real e marido
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— António Inês Ferreira da Nova
— António Inês Ferreira da Nova
— António Linhares, irmão e família
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Arminda Marques Almeida e marido e Maria Bulmira 

Alves Sousa
— Cecília Lopes Barros e família
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido


