
3.º Domingo do Tempo Pascal
1.ª Leit. – Act 5, 27b-32. 40b-41; 
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b;
2.ª Leit. – Ap 5, 11-14;
Evangelho – Jo 21, 1-19.

A liturgia deste 3.º Domingo da Páscoa recorda-nos 
que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e 
concretizar o projecto libertador que Jesus iniciou; e que 
Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua 
Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e 
orientando-a com a sua Palavra.

A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que 
a comunidade de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. 
Embora o mundo se oponha ao projecto libertador de 
Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes 
obedecer a Deus do que aos homens.

A segunda leitura apresenta Jesus, o “cordeiro” 
imolado que venceu a morte e que trouxe aos homens a 
libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor põe a 
criação inteira a manifestar diante do “cordeiro” vitorioso 
a sua alegria e o seu louvor.

O Evangelho apresenta os discípulos em missão, 
continuando o projecto libertador de Jesus; mas avisa 
que a acção dos discípulos só será coroada de êxito se 
eles souberem reconhecer o Ressuscitado junto deles e 
se deixarem guiar pela sua Palavra.

A mensagem fundamental que brota do texto de 
Evangelho que proclamamos convida-nos a constatar 
a centralidade de Cristo, vivo e ressuscitado, na missão 
que nos foi confiada. 

Podemos esforçar-nos imenso e dedicar todas as horas 
do dia ao esforço de mudar o mundo; mas se Cristo não 
estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não 
ouvirmos as suas propostas, se não estivermos atentos 
à Palavra que Ele continuamente nos dirige, os nossos 
esforços não farão qualquer sentido e não terão qualquer 
êxito duradouro.

É preciso ter a consciência nítida de que o êxito da 
missão cristã não depende do esforço humano, mas da 
presença viva do Senhor Jesus

É este Jesus vitorioso, que vem ao encontro dos seus 
às margens do Mar da Galileia; é este Senhor que os 
apóstolos experimentam no evangelho de hoje. Cada 
detalhe deste texto de João está cheio de significado. Mas 
notemos que os discípulos não conseguem reconhecer o 
Senhor ressuscitado. Só quando Cristo se dá a conhecer 
é que os seus conseguem compreender e experimentar a 
sua presença viva e atuante. E Jesus dá-se a conhecer sem-
pre na Palavra e no Pão partido, na refeição em comum, 
isto é, na Celebração Eucarística. É aqui e agora, nesta 
Eucaristia, que o Senhor nos fala e parte o Pão connosco. 
Como seria bom que, a cada Domingo, revivêssemos 
esta experiência, esta certeza da presença do Senhor vivo 
entre nós!...

11
 a

 1
7 

de
 a

br
il

II
I 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

on
ta

ct
os

Contas da Paróquia de Gandra
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gandra (S. Martinho)  

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

Receita
Culto  ..........................................................11.923,57  €
Festas..........................................................11.666,38  €
Serviços Ministeriais  ......................................000,00  €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ..................0,98  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.540,00  €
Formação e Actividades Culturais  .................000,00  €
Outras Receitas ............................................5.526,88  €
     Total de Receita  ..................................30.657,81  €

Despesa
Culto  ..........................................................12.083,60  €
Fornecimento de serviços externos  ...........10.861,83  €
Despesas com pessoal  ....................................000,00  €
Outras despesas e encargos  ............................... 5,12  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.540,00  € 
Formação e Actividades Culturais  ..............3.333,90  €
    Total de Despesa  ..................................27.894,44  €  
    Saldo de 2015  ........................................ 2.763,37  €  
    Saldo de 2014  .........................................4.068,40  €  
    Saldo para 2016  .....................................6.831,77  €

Cruzes da Visita Pascal (em Gemeses)
Uma vez que houve gente interessadas em ficar com 

a recordação que foi entregue na visita Pascal, e as 
mesmas não chegaram, avisa-se que foram encomen-
dadas mais cruzes para quem ainda estiver interessado, 
devendo solicitar as mesmas junto da Sandra Azevedo 
ou da Tânia Carvalho. 

No entanto, embora não seja atribuído um preço 
fixo, pede-se a todos os que possam para contribuírem 
monetariamente, por cada cruz, destinando-se o valor 
arrecadado para as Obras que se estão a realizar na 
Igreja Paroquial.

Agradece-se ainda a todos os que colaboraram nesta 
Páscoa, a levar Jesus Ressuscitado às casas da comu-
nidade, bem como ao acolhimento desta Ressureição.

Paulo Cruz e Mário Souto

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial funciona com o 

seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende)...................................17h30  – 18h30
Quarta (Apúlia) ..................................... 19h00 – 20h00
Quinta (Esposende)................................... 18h00 – 19h00
Sexta (Fão) ............................................. 18h00 – 19h00
Sábado (Esposende) .............................. 15h00 – 16h00 
Em casos  urgentes, podem contactar-nos pelo telemóvel 
(ver contactos).

Contas parciais de Apúlia
Coros da Sagrada Família

Manuel Farinhas (Areia Nascente)  ................ 130,00 €
Luis Portela (Areia Nascente)  .......................... 80,00 €
Capela Sra da Guia (oferta anónima)  ............... 50,00 €
Oferta anonima para as Almas  ......................... 25,00 €

Confrarias
N.ª S.ra do Rosário (Areia Poente)  .................. 722,00 €
Sagrado Coração de Jesus (Areia Poente)  ..... 777,00 €
Santíssimo Sacramento (Paredes)  ............... 1.364,00 €
Almas (Igreja)  ................................................ 251,50 €

Ano Santo da Misericórdia
Palavra “Ressurreição”

A nossa imaginação gostaria de saber gerir uma pala-
vra (ressurreição) com tantas ressonâncias. 

1. Ressurreição evoca em primeiro lugar o que não 
pode ser o seu significado. Só em sentido figurado se 
poderá tratar da realidade de reanimação, pois isso tem 
a ver com este mundo finito e, ainda que se protele o fim 
para mais tarde, esse chegará. Sabemos dizer com tem-
pero que ressurreição não se confunde com reanimação, 
pois trata-se de algo para sempre, o que não é o caso 
da reanimação (que apenas adia a morte). Esta palavra 
(reanimação) está vinculada mais aos progressos da Me-
dicina, mas não é adequada para o que queremos dizer. 
A ressurreição deve dizer respeito a um outro mundo do 
qual só podemos falar negativamente. O caso de Lázaro, 
caso relatado pelo evangelho de João (João 11, 1-44), é um 
episódio do âmbito da reanimação, acontecendo como 
“sinal” da ressurreição: Lázaro pertencendo a este mundo, 
estará de novo sujeito à morte.

2. Poderemos pensar tam-
bém em reincarnação e logo 
dizemos que também não 
pode ser. Num sistema budista 
ou num sistema hindu, a rein-
carnação (como crença) tem 
a ver com uma nova forma 
de vida sem sair deste palco 
transitório do mundo. Não 
diz nada de novo, a não ser 
uma outra passagem por esta 
vida sob a opacidade de uma 
outra forma. Também aqui 
estamos naquilo que não é a 
ressurreição. Não pode ser 
reincarnação, pois esta tem a 
ver com o que ainda presen-
ciamos. Custa muito dar o passo para o desconhecido, 
homens que se habituaram a tratar por tu as coisas que 
manuseiam. A ressurreição não é manuseável, esfuma-se 
quando a dizemos e foge aos nossos conceitos habituais.

3. Os teólogos mais conceituados escrevem que se 
trata de uma “explosão” (W. Kasper) de vida, conceito 
muito expressivo para dizer o que ultrapassa o nosso 
simples olhar, o que permanentemente nos faz ser. Tam-
bém escrevem que se trata de uma transformação (caso de 
Paulo em 1Cor 15, o proto teólogo do Novo Testamento) para 
uma outra realidade: será algo fora do alcance do nosso 
imaginário teimoso, mais além de tudo quanto possamos 
dizer. Quando se diz ressurreição falamos do advento do 
mundo de Deus, de uma nova era que tem a ver com tudo 
e que tudo transforma. As coisas antigas passarão. Um 
mundo novo advém (Apocalipse 21, 1).

4.Com Cristo e em Cristo aconteceu esta “explosão 
inicial”. O que foi? – Nunca teremos uma linguagem ade-
quada para o dizer, pois a linguagem é fundamentalmente 
efémera e o que aconteceu em Cristo está para além do 
transitório. O Novo Testamento é disto que dá testemu-
nho: não apresenta uma linguagem única. Apresenta, sim, 
várias linguagens para dizer o mesmo, isto é, trata-se de 
algo indizível: Cristo “está vivo”, Cristo “levantou-se” 
(ressuscitou), Cristo “está à direita do Pai”: linguagem 
da vida (de novidade), linguagem do acordar (de transfor-
mação do que se era anteriormente), linguagem de cima 
(novo espaço que difere do espaço presente).

A realidade da ressurreição é para ser vivida já e ainda 
não plenamente pelos crentes que participam da vida do 
Deus vivo em Cristo: vão acordando para a dimensão 
eterna na sua vida, aspiram às coisas do alto (Col 3, 1) já 
que a verdadeira pátria está nos céus (Fil 3, 20).
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Doutor José da Silva Lima, in “Diário do Minho”



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Fernando Batista Jesus Abreu
— Maria Adélia Gomes Eiras e família
— Manuel Fernandes da Torre e esposa
— Albino Gomes Machado e família
— Sara Moreira Gonçalves Real, marido e filho
— Arcanjo S.Rafael (mc Carlos Eiras)
— Nelson Gonçalves Ribeiro
— Geraldo Gonçalves Ribeiro
— Delfim Barros Gonçalves Real
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— José Tomás Faria Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria da Eira Lopes
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino ,pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães   
— Manuel Viana ,esposa e filho António   
— Armindo Catarino,irmão Manuel e pais  
— Maria Ribeiro da Cruz, marido e filhos
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Esperança Gonçalves Marcos e pais
— Rosa Ferreira Martins, marido, e Marcelino Lima 

Neves, pai e irmã
— Mário Ferreira Morgado
— Maria Angelina Pereira da Lage
— Adelino Morgado Portela
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Teresa Martins Ferreira
Quinta-feira 14 de abril
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— 
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Olívia Rossas Fernandes e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— David Francisco Ramos, esposa, filhos e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Maria Celeste Pires e família
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Maria Barbosa
— Manuel da Silva Penteado
— José da Silva Brás e sogros
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Laurinda Ferrira Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— José do Paço Faria, pais e tios (Elvira Santos)
— Hilário Fernandes Carreira
— Deolinda Ferreira da Silva (Assoc. S.C.Jesus)
— Maria Irene Carreira Azevedo Nogueira e marido (30)
— Irmãos da Confraria de Santo António
— José Gonçalves Neiva
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— José Alves Nogueira
— Paulino Martins Silva, pais, irmãos (sobrinha Laurinda
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Amândio Ribeiro Guimarães, esposa e filha
— Olívia Rosa Ferreira e marido
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel Faria e Silva Cachada, pais, sogros e irmãos

Sexta-feira 15 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Maria Filomena Penetra Gonçalves
— Delfino da Silva Couto
— Francisco Dias Cabelo Soares
— João Miranda de Jesus Ferreira
— António Santos Vale
— João Santos  Vale
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Alcindo Carreirinha de Carvalho e sogros
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António da Conceição, esposa e filho
— Maria Dialina Gomes Ribeiro e Amandio Pereira 

Casais
— António Martins e Maria Martins Ferreira
— Lourenço Fernandes Cruz e esposa
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Maria  Auxília Pontes Carvalho e irmão
—  José Gonçalves Vendeiro ,filho e sogros
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Marcos de Sá Escrivães
— Deolinda Gonçalves Vendeiro
— Joaquim Martinho V. Gonçalves
— Ramiro da Venda Torres e pais
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família 
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e marido 
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Ana Agostinha Alves e marido
— António Barbosa de Castro e esposa
— Sílvia Maria Carvalho e avós
— Alcino Machado de Sá e filho 
— João Fernandes Tarrio 
Sábado 16 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Pereira da Torre (1.º Aniv.º) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Conceição Moreira Ferreira (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— João Valentim Barroso Lopes  (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Lopes Alves Pereira  (30.º Dia)
— Rosa Gonçalves Costa (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas do Purgatório
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo   17 de abril
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido  

Decorrem de 15 de abril e até 15 de junho as 
matrículas para o pré-escolar e para o 1.º ano de es-
colaridade.

Na educação pré-escolar a idade mínima obrigatória 
é de 3 anos até 15 de setembro de 2016. Excepciona-
lmente, nos casos em que copletem 3 anos até 31 de 
dezembro de 2016, podem efectuar a sua inscrição 
condicional.

No acto da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como 
na renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados 
de Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula 
de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem uma função de ajudar 
mas o direito fundamental pertence aos pais. 

Se os pais dispensam esta disciplina na escola, 
onde temos professores bem preparados e que dão 
testemunho, porque insistem numa catequese paroquial 
apenas para os sacramentos ou sacramentais? As aulas 
de EMRC e a Catequese são dois meios complemen-
tares na formação cristã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese começarão depois das 
matrículas na Escola, e estaremos atentos à matrícula 
em EMRC.

Matrículas na escola...
...e na Catequese

08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Conf.ª Santissimo Sacramento
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Rodrigues de Azevedo (1º Aniv)
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Esperança do Rosário Vilas Boas Nibra
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel de Faria Borda 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

Segunda-feira 11 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— João Pedro Menina Eiras
— José Guerra Laranjeira
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Joaquim Norte Miranda
— Carlos Morais da Benta
— Adérito dos Santos Pimparel e António Faria Ferreira 

e família
— António Gomes Viana, Avelino Reis Graça e Maria 

José Graça de Oliveira
— Maria Azevedo Arantes e Maria da Silva Arantes
— José Gaifém Morgado e Cristina Gonçalves Carvalho
— Maria Torres do Monte e pais
— Maria Cardoso do Paço e marido
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Criaz)
— Augusto Gomes Ferreira e Maria Calista
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel dos Santos Machado,Pais e Irmã
— Carolina Miana Correia
— Carminda Martins Ferreira e Marido
Terça-feira 12 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria Adriana Queirós Portela
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
— Margarida André Ilá de Barros Lima e marido 
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhados e sobrinhos
— Emília Gonçalves Ferreira
— Mária Manuel Brás da Silva e pai
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— David da Silva Sampaio
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— António Pimenta e sogros
— Manuel Carreira Martins e família
— Deolinda Ferreira da Silva
— Domingos Alves dos Santos
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos
— António Bezerra Barbosa, mãe e irmão
— Manuel Gomes Pimenta
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
— Maria Moreira Barros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— Armindo Fernandes Eiras e esposa
— Maria Gomes Cardoso, marido, filha, neta e família
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Teresa Freitas, mãe e irmã
Quarta-feira 13 de abril
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Maria da Glória Lopes Miranda e marido
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— 

XV  Peregrinação Arciprestal
à  Senhora da Guia

Belinho – 15 de maio de 2016 
09h30 – Concentração de todas as paróquias do Ar-

ciprestado no Adro e Avenida da Igreja de 
Belinho. 

10h00 – Início da caminhada em direcção à Capela da 
Senhora da Guia.  À chegada será celebrada a 
Eucaristia. 

Nesse domingo, como já é habitual, não haverá celeb-
ração da Eucaristia nas paróquias. Sendo a Peregrinação 
o início das nossas “Missões Populares” nas Paróquias, 
a celebrar o Ano da Misericórdia e o Centenário do Ar-
ciprestado, todos devemos participar na Peregrinação, 
em Belinho.


