
4.º Domingo do Tempo Pascal
1.ª Leit. – Act 13, 14. 43-52; 
Salmo – Sal 99, 2. 3. 5;
2.ª Leit. – Ap 7, 9. 14b-17;
Evangelho – Jo 10, 27-30.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo 
do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe um 
trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual 
Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, portanto, este 
o tema central que a Palavra de Deus hoje nos propõe.

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, 
cuja missão é trazer a vida plena às ovelhas do seu re-
banho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar 
o Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-lo. É dessa 
forma que encontrarão a vida em plenitude.

A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes 
diante da proposta que o Pastor (Cristo) nos apresenta. De 
um lado, estão essas “ovelhas” cheias de autosuficiência, 
satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; 
de outro, estão outras ovelhas, permanentemente atentas 
à voz do Pastor, que estão dispostas a arriscar segui-lo 
até às pastagens da vida abundante. É esta última atitude 
que nos é proposta.

A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho 
que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a vida total, de felicidade 
sem fim.

Voltando ao Evangelho, algo importante a referir é a 
afirmação de que Jesus dá a vida, não a tira. A morte de 
Jesus não é só a expressão de todas as mortes inocentes 
(e tantas!...). A imagem do bom pastor ajuda-nos, neste 
Tempo Pascal, a orientar a nossa vida para Jesus morto e 
ressuscitado; a situarmo-nos na realidade actual, com as 
nossas experiências positivas, com o nosso crescimento, 
com o desenvolvimento social; mas, também com as 
experiências negativas, com o alheamento, com a indi-
ferença, etc. 

Na cruz de Cristo vemos esta realidade. Mas também 
vemos Cristo Sofredor nas injustiças que são notícia nos 
jornais quotidianos. Todavia, a paixão e a morte de Jesus 
não é um acto passivo, mas activo: Jesus dá-se, mas dá-se 
totalmente; amou até ao fim. Partindo daqui, podemos 
fazer uma revisão da nossa vida e da comunidade: como 
vivemos as actividades pastorais? Com rotina? Ou com 
uma iniciativa criadora, com um desejo de transmitir 
novidade aos outros? Existe, verdadeiramente, na nossa 
comunidade, uma equipa de Liturgia? Se existe, ela 
prepara as celebrações com este sentimento? Temos que 
reflectir se temos acolhido ou não a vida nova que nos 
vem da morte e da ressurreição de Cristo.

A imagem do bom pastor vem dizer-nos que o Pai 
quer que nenhum de nós se perca: é como um pastor que 
procura a ovelha perdida. É alguém que, com o seu amor, 
cura. Dá novas oportunidades. A vida que nos vem de 
Deus, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a vida 
que “sai” ao nosso encontro, que não espera que a bus-
quemos. É um dom. Assim, sentimos que somos amados 
e que podemos voltar a amar, a ser dom para o próximo. 
Por isso, a vida que vem de Deus é sempre nova.
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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 Gemeses
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gemeses (S. Miguel)  

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

Receita
Culto  ............................................................5.093,27  €
Festas..........................................................17.572,83  €
Serviços Ministeriais  ...................................7.223,50  €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ..............000,00  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.320,00  €
Formação e Actividades Culturais  .................000,00  €
Outras Receitas ............................................1.774,20  €
     Total de Receita  ..................................32.983,80  €

Despesa
Culto  ..........................................................12.226,88  €
Fornecimento de serviços externos  .............4.832,01  €
Despesas com pessoal  ....................................000,00  €
Outras despesas e encargos  ............................... 0,40  €
Valores Consignados à Cúria .......................1.320,00  € 
Formação e Actividades Culturais  ..............9.124,98  €
    Total de Despesa  ..................................27.504,27  €  
    Saldo de 2015  ........................................ 5.479,53  €  
    Saldo de 2014  .......................................22.897,90  €  
    Saldo para 2016  ...................................28.377,43  €

Contas parciais de Apúlia
Coros da Sagrada Família

M.ª Alice F. Santos (Rua do Cruzeiro)  ........... 150,00 €
Anuais do Sagrado Coração de Jesus (Paredes)

Ano de 2014  ................................................... 858,40 €
Ano de 2015  ................................................... 832,30 €

Confrarias
N.ª S.ra do Rosário (Paredes)  .......................... 755,20 €
Sagrado Coração de Jesus (Paredes) 
Ano de 2014  ................................................... 858,40 €
Ano de 2015  ................................................... 832,30 €

Procissão do Bom Jesus (Fão)
É já no dia 1 de maio (dentro de 15 dias) que teremos 

a manifestação da fé na Vila de Fão, com a tradicional 
Procissão do Bom Jesus que só se realiza de quatro em 
quatro anos.

Esta tradição foi enriquecida nos últimos anos com 
a participação de todas as Paróquias do Arciprestado, 
que se fazem representar com a sua Cruz Paroquial e a 
Bandeira do Santíssimo. Este ano, novamente isso vai 
acontecer, numa manifestação da Comunhão em Igreja.

Esta Comunhão tem que começar a sentir-se já 
a partir do centro da festa: a Paróquia de Fão. Por 
isso, apelamos a todos os fangueiros/fãozenses que se 
organizem e colaborem na preparação dos tapetes e na 
organização da Procissão, que será presidida por D. 
Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar.

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial funciona com o 

seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende)...................................17h00  – 18h00
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).

Ano Santo da Misericórdia
“Amoris laetitia” – “Alegria do Amor”

Foi publicada na manhã de sexta-feira, dia 8 de abril 
a Exortação Apostólica pós-Sinodal do Papa Francisco 
sobre a família. “Amoris laetitia”, a “Alegria do Amor”. 
Publicamos aqui uma síntese da Exortação Apostólica:

Capítulo primeiro: 
“À luz da Palavra”

No primeiro capítulo o Papa articula a sua reflexão a 
partir das Sagradas Escrituras, em particular, com uma 
meditação acerca do Salmo 128, característico da liturgia 
nupcial hebraica, assim como da cristã. A Bíblia ”aparece 
cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises 
familiares”(AL 8).

Capítulo segundo: 
“A realidade e os desafios das famílias”

Partindo do terreno bíblico, o Papa considera no se-
gundo capítulo a situação atual das famílias, mantendo 
”os pés assentes na terra” (AL 6) como se pode ler na 
Exortação. A humildade do realismo ajuda a não apre-
sentar ”um ideal teológico do 
matrimónio demasiado abs-
trato, construído quase artifi-
cialmente, distante da situação 
concreta e das possibilidades 
efetivas das famílias tais como 
são”(AL 36).

O matrimónio é “um ca-
minho dinâmico de cresci-
mento e realização”. “So-
mos chamados a formar as 
consciências, não a pretender 
substituí-las”(AL37) refere o 
Papa Francisco no seu texto, 
pois, Jesus propunha um ideal 
exigente, mas ”não perdia ja-
mais a proximidade compassiva às pessoas frágeis como 
a samaritana ou a mulher adúltera” (AL 38).

Capítulo terceiro: 
“O olhar fixo em Jesus: a vocação da família”

O terceiro capítulo da Exortação é dedicado a alguns 
elementos essenciais do ensinamento da Igreja acerca do 
matrimónio e da família. Em 30 parágrafos ilustra a vo-
cação à família de acordo com o Evangelho, assim como 
ela foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo 
quanto ao tema da indissolubilidade, da sacramentalidade 
do matrimónio, da transmissão da vida e da educação dos 
filhos. Fazem-se inúmeras citações daGaudium et spes do 
Vaticano II, da Humanae vitae de Paulo VI, da Familiaris 
consortiode João Paulo II. 

Capítulo quarto: 
“O amor no matrimónio”

O amor no matrimónio é o título do quarto capítulo 
desta Exortação e ilustra-o a partir do “hino ao amor” de 
S. Paulo na Primeira Carta aos Coríntios (1 Cor 13, 4-7). 
Este capítulo desenvolve o carácter quotidiano do amor 
que se opõe a todos os idealismos: ”não se deve atirar para 
cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que 
reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo 
e a sua Igreja, porque o matrimónio como sinal implica 
um processo dinâmico, que avança gradualmente com 
a progressiva integração dos dons de Deus” (AL 122).

Também neste capítulo uma reflexão sobre o amor 
ao longo da vida e da sua transformação. Pode-se ler no 
documento: “Não é possível prometer que teremos os 
mesmos sentimentos durante a vida inteira; mas podemos 
ter um projeto comum estável, comprometer-nos a amar-
-nos e a viver unidos até que a morte nos separe, e viver 
sempre uma rica intimidade” (AL 163).
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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
— José Manuel Barros Sonhim e António Sonhim
— José António Carlos Carvalho, pais e sogros
— Fernando Rodrigues Escrivães
— Adelino Torres Silva e família
— Rui Manuel Pereira da Torre e avós
— Adelina Marques, filho e mãe
— Eugénia Hipólito Alves
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto F. 

Martins
— Avelino António Gajo e Lauro António Barros e fa-

mília
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— José Dias Lopes e esposa
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Maria Maurício Pereira  e filho
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros 
— Maria da Eira Lopes
— Isidro da Costa Catarino
— Domingos Fernandes da Costa e João Diogo Valente 

da Costa
— Maria Auxília Pontes Carvalho
— Romão Fernandes Sobral
— Mário Escrivães Rodrigues  e esposa
— Emília Fernandes Gaifém  
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Rosa Gomes Carreirinha e marido
— Álvaro Pereira Catarino e família
— José Martins Ferreira Oliveira e família
— Luis Maciel Santos Portela
— Maria Martins de Matos, pai e família
23h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã

Suspensão do Lausperene Arquidiocesano
Oração da Noite

Quinta-feira 21 de abril
09h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã

Reabertura do Lausperene Arquidiocesano
Oração da Manhã

19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio P.e Paulino Novais
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã

Encerramento do Lausperene Arquidiocesano
— Santíssimo Sacramento
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais, sogros e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Cruz da SIlva e família
— Emília Gonçalves da SIlva, neto e família
— José Manuel Gonçalves Costa e SIlva
— José Maria Pires Couto, pai e irmãos
— Ludovina Rosa da SIlva, marido e filhos
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Idalina Lage Guimarães (Assoc. S.C.Jesus)
— Joaquina Alves Maciel, marido, pais irmãos e sobri-

nhos
— António Alves dos Santos, esposa, filho e genro 
— Firmino Bezerra Barbosa, mãe e irmão
— José  Alves da Lomba

20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
—— Maria Elisa Ferreira Duarte, pais e José Melo
— Gabriel Moreira da Silva, esposa e genro
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Carla Sofia Cardoso da Silva
— Arminda Mendonça Machado e António da Ponte e 

Silva
— Carolina Figueiredo dos Santos, pais, sogro, nora e 

cunhados
Sexta-feira 22 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Maria dos Anjos Morgado e Joaquim da Venda
— Olinda Gomes dos Santos Portela
— Cândida Rodrigues Meira e marido, António Trindade 

e esposa
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Almas (mc Ondina Boucinha)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando, Maria da Guia e marido
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— António Gomes de Almeida, pais e tia Júlia
— João Dias Lopes e Lavro Barros
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Maria Eugénia Silva Moreda
— Carlos Manuel Oliveira Torres, pai e avós
— Mário Azevedo de Sá e mãe
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Arminda G. Narciso Morais
— Marcos de Sá Escrivães 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Martinho V.Gonçalves
—  Ramiro da Venda Torres e pais
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
—  Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Joaquina de Azevedo Cruz
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino) 
Sábado 23 de abril 
12h00 – igreja matriz de Fão
— Bodas de Prata Matrimoniais de Fernando Joaquim 

Coelho de Sá Carvalho e Maria da Conceição Alves 
do Vale

16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Antónia Pires (1.º Aniv.º) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel,  P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (m.c.Confraria)
— Deolinda Ferreira do Vale Gois (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carminda Martins Ferreira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

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 a missão 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.

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

Domingo   24 de abril
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Alcinda Fernandes
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos 
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— P.e José Miguel e P.e Manuel Alberto 
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Joaquim do Norte Miranda
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
17h00 – Procissão do Santíssimo em Esposende
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— P.e Manuel de Faria Borda 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio P.e Paulino Novais

Segunda-feira 18 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Àlvaro de Barros Ferreira
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Joaquim Vasco Gomes Tomé e esposa
— Carlos Morais da Benta
— Maria José Graça Oliveira, Avelino Reis Graça e 

António Gomes Viana
— Joaquim do Norte Miranda
— Rosalina Ferreira Belo e António Gonçalves Lopes
— Maria Isabel cabral e marido
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Criaz)
— Joaquim Martins Moinho,Pais e Sogros
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Carolina Miana Correia e Marido
— Carminda Moreira da Silva
— Geraldo Gonçalves Correia
Terça-feira 19 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Virgínia de Barros Lima, marido e filhos
— Maria Adriana Queirós Portela 
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Américo Bento Queirós
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— José Carlos Costa, Emília, Maria do Nascimento e 

família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Mário Manuel Brás da Silva e pai
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Manuel Barroselas Maciel
— Celeste Nogueira e pai
— José Alves da Lomba 
— Deolinda Ferreira da Silva
— Virgínia Alves dos Santos e família 
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— João Valentim Barrosos Lopes, irmã Brealinda, esposa 

e família
— Manuel Gomes Pimenta 
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
—— Laura Rosa Ferreira, marido, filha e José Melo
— Rita Gonçalves Pimenta, marido e filha
— Manuel Barroso Faria
— Laura Sousa Ribeiro
— José da Silva Cardoso e esposa
— Mário da Cruz Vieira e família
— Maria da Silva Vieira de Soua
Quarta-feira 20 de abril
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— José Ramos da Fonseca
— Ermelinda da Costa Lata
— Domingos Lopes da Silva, esposa e familiares
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã

Início do Lausperene Arquidiocesano
— Santíssimo Sacramento
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Almas (mc Carlos Eiras)

Procissão do Santíssimo (Esposende)
À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, 

teremos o nosso Lausperene ao longo de toda V Semana 
da Páscoa (este ano de 24 de abril a 1 de maio), que cos-
tuma encerrar com a Procissão do Santíssimo.

Este ano, porque o dia 1 de maio é o dia da Procissão 
do Bom Jesus de Fão, que só se realiza de 4 em 4 anos, 
e porque nela vamos participar, optamos por ante-
cipar a nossa Procissão do Santíssimo para o início do 
Lausperene. Assim, no próximo Domingo teremos as 
Eucaristias nas horas habituais, com a nossa Procissão 
do Santíssimo Sacramento às 17h00 (o percurso será o 
mesmo do ano passado), no qual deve participar toda a 
Catequese à frente do Pálio.


