
5.º Domingo do Tempo Pascal
1.ª Leit. – Act 14, 21b-27; 
Salmo – Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab;
2.ª Leit. – Ap 21, 1-5a;
Evangelho – Jo 13, 31-33a. 34-35.

O tema fundamental da liturgia deste Domingo é 
o do amor: o que identifica os seguidores de Jesus é a 
capacidade de amar até ao dom total da vida.

Na primeira leitura apresenta-se a vida das comu-
nidades cristãs chamadas a viver no amor. No meio das 
vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, 
onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros 
nas dificuldades, se amam e dão testemunho do amor 
de Deus. É esse projecto que motiva Paulo e Barnabé e 
é essa proposta que eles levam, com a generosidade de 
quem ama, aos confins da Ásia Menor.

A segunda leitura apresenta-nos a meta final para 
onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização 
da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados 
a viver no amor.

No Evangelho, Jesus despede-se dos seus discípulos 
e deixa-lhes em testamento o “mandamento novo”: 
“amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. É nessa 
entrega radical da vida que se cumpre a vocação cristã 
e que se dá testemunho no mundo do amor materno e 
paterno de Deus.

É interessante que o Evangelho de hoje começa com 
Judas, o nosso irmão, que traiu o Senhor, saindo do Cená-
culo, saindo do grupo dos Doze, saindo da Comunidade: 
“Quando Judas saiu do cenáculo”... – são as primeiras 
palavras do Evangelho... E, no entanto, apesar da fraqueza 
de Judas e dos Doze, apesar da nossa fraqueza, Jesus 
continua a amar-nos e a acreditar em nós: “Dou-vos 
um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. 
Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. 
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se 
vos amardes uns aos outros”. Não tenhamos medo, não 
desanimemos: o Senhor está connosco e ama-nos, porque 
somos o seu rebanho, as suas ovelhas, a sua Igreja. Ele 
ama-nos e derramou sobre nós o Seu amor e a Sua força 
que é o Espírito Santo!

Se agora vivemos entre tribulações e desafios, a nossa 
esperança é firmemente alicerçada em Cristo; n’Ele, 
venceremos, n’Ele, a Igreja nossa Mãe, um dia, triunfará, 
totalmente glorificada e tendo no seu regaço materno toda 
a humanidade. Olhemos uns para os outros! Somos a 
cara da Igreja, o cheiro da Igreja, a fisionomia da Igreja, 
a fraqueza e a força, a fidelidade e a infidelidade, a glória 
e a vergonha da Igreja! Tão pobre, tão frágil, tão deste 
mundo... mas também tão destinada à glória, tão divina, 
tão santa, tão de Cristo! Vivamos profundamente a nossa 
vida de Igreja; é o único modo de ser cristão como Cristo 
sonhou! Soframos as dores e desafios da Igreja agora, para 
sermos articipantes da vitória que Cristo dará à Igreja 
na glória! Como diz o Apocalipse, “estas palavras são 
dignas de fé e verdadeiras”.
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Ano Santo da Misericórdia
“Amoris laetitia” – “Alegria do Amor”

Capítulo quinto: 
  “O amor que se torna fecundo”
O capítulo quinto desta Exortação Apostólica foca-

-se sobre a fecundidade, do acolher de uma nova vida, 
da espera própria da gravidez, do amor de mãe e de pai. 
Mas também da fecundidade alargada, da adoção, do 
acolhimento do contributo das famílias para a promoção 
de uma “cultura do encontro”, da vida na família em 
sentido amplo, com a presença de tios, primos, parentes 
dos parentes, amigos. A “Amoris laetitia” não toma em 
consideração a família ”mononuclear”, mas está bem 
consciente da família como rede de relações alargadas. 
A própria mística do sacramento do matrimónio tem um 
profundo carácter social (cf. AL 186). E no âmbito desta 
dimensão social, o Papa sublinha em particular tanto o 
papel específico da relação entre jovens e idosos, como a 
relação entre irmãos como aprendizagem de crescimento 
na relação com os outros.

Capítulo sexto: 
 “Algumas perspetivas pastorais”
No capítulo sexto da exortação o Papa aborda al-

gumas vias pastorais que orientam para a edificação de 
famílias sólidas e fecundas 
de acordo com o plano de 
Deus. Em particular, o Papa 
observa que ”os ministros 
ordenados carecem, ha-
bitualmente, de formação 
adequada para tratar dos 
complexos problemas atu-
ais das famílias” (AL 202). 
Se, por um lado, é neces-
sário melhorar a formação 
psico-afetiva dos semina-
ristas e envolver mais a 
família na formação para 
o ministério (cf. AL 203), 
por outro ”pode ser útil 
também a experiência da 
longa tradição oriental dos sacerdotes casados” (AL 202).

Neste sexto capítulo importantes referências à prepa-
ração para o matrimónio, acompanhamento dos esposos 
nos primeiros anos da vida matrimonial, acompanhamen-
to das pessoas abandonadas, separadas ou divorciadas.

Ao mesmo tempo é reiterada a plena comunhão na 
Eucaristia dos divorciados e em relação aos divorciados 
recasados é reforçada a sua “comunhão eclesial” e o 
acompanhamento das suas situações que não deve ser 
visto como uma debilidade da indissolubilidade do ma-
trimónio mas uma expressão de caridade.

Capítulo sétimo: 
	 	 “Reforçar	a	educação	dos	filhos”
O capítulo sétimo é integralmente dedicado à educa-

ção dos filhos: a sua formação ética, o valor da sanção 
como estímulo, o realismo paciente, a educação sexual, a 
transmissão da fé e, mais em geral, a vida familiar como 
contexto educativo. É ressaltado pelo Santo Padre que “o 
que interessa acima de tudo é gerar no filho, com muito 
amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, 
de preparação, de crescimento integral, de cultivo da 
autêntica autonomia” (AL 261).
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Peditório para a Ucrânia
O Papa Francisco recordou no início deste mês todo 

o drama “de quem sofre as consequências da violência 
na Ucrânia”, tendo decidido promover uma recolha a 
24 de abril durante a missa de domingo em todas as 
igrejas da Europa e convidou os fiéis para “uma gen-
erosa doação”. 

“Um gesto de caridade que além de aliviar os sofri-
mentos materiais, quer expressar o meu envolvimento e 
solidariedade e a de toda a igreja à Ucrânia”, declarou. 

Assim, fez um novo apelo para que se possa ajudar 
a promover sem falta “a paz e o respeito pelo direito” 
numa “terra que tanto tem sofrido”.

Lausperene em Esposende
À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, 

teremos o nosso Lausperene ao longo de toda V Se-
mana da Páscoa (este ano de 24 de abril a 1 de maio), 
começando este ano com a Procissão do Santíssimo

Durante a semana, com excepção da segunda-feira 
(por ser feriado), teremos a Eucaristia às 16h30, segui-
da da Exposição do Santíssimo, que fica em adoração 
até às 21h00.

No sábado, último dia do Lausperene, cumpriremos 
o seguinte horário de adoração:
09h00 .............................  10.º Ano da Catequese e JCE
10h00 ........  9.º Ano da Catequese e Grupo de Acólitos
11h00  .......................................... 8.º Ano da Catequese
12h00 .........................................  7.º Ano da Catequese
13h00 .........................................  3.º Ano da Catequese
14h00 .........................................  5.º Ano da Catequese
15h00 .........................................  4.º Ano da Catequese
16h00 .............................. 6.º Ano da Catequese e CNE
17h00 .........................................  2.º Ano da Catequese
18h00 .........................................  1.º Ano da Catequese
19h15 ...............................  Eucaristia de Encerramento

Procissão do Bom Jesus (Fão)
É já no próximo Domingo (1 de maio) que teremos 

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.

Mais uma vez apelamos a todos os fangueiros/fão-
zenses que se organizem e colaborem na preparação 
dos tapetes e na organização da Procissão, que será 
presidida por D. Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar.

Cobrança de Anuais (Gemeses)
Estão à cobrança, na Paróquia de S. Miguel de 

Gemeses, os Anuais da Confraria de S.to António.

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 



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Maria Rosalio Ribeiro Ferreira
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria da  Eira Lopes
— José Tomás Faria Azevedo  
— Manuel Pinheiro Rodrigues  
— Emília Fernandes Gaifém    
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Almas do Purgatório
— Mário Ferreira Morgado
— José Coutinho Torres  
— Emílio Fernandes Gaifém, marido, e filhos
— Pai e família,sogros e família de João Tarrio
Quinta-feira 28 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende – Lausperene
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Rui Manuel de Barros Zão e família
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Bom Jesus
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Albino Alves Sampaio e família
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Gracinda Antónia Pires
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel da SIlva Sá e António Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Amélia Torre da SIlva, marido e filhos
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Mário Ramos Fernandes
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Américo Fernandes, esposa e filho
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Adelino Maciel Nogueira e familia 
— Helena Ferreira da Silva (pessoa amiga)
— Joaquim de Sousa Santa e família 
— Manuel Faria Maciel (pai)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— David da Silva Vieira de Sousa, pais e cunhada Vir-

gínia
— Aurélio Lopes Figueiredo, irmãos, pais e sogros
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Maximino de Matos
— António Cachada Guimarães e Zacarias Francisco 

Barros e esposa
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— Ilídio Alves Baptista, pais e irmãos
Sexta-feira 29 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende – Lausperene
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Bom Jesus
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel José Dias
— Cândida Rodrigues Meira
— António Torres
— Manuel Trindade e esposa
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Angelina Martins Ribeiro, país e sogros

— Padre Manuel Alberto
— Manuel Maria Gomes Igreja
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Ana Gonçalves do Cabo
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão 
— Maria Dourado Pontes e Avelino Dourado Pontes 

(irmão Luís) 
— Marcos de Sá Escrivães
— Arminda G. Narciso Morais
— Joaquim Martinho Gonçalves
—  Carolina Moreira Venda (aniv.), marido e filho  
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
—  Manuel da Cruz Pontes e sogros
—  Joaquina Azevedo Cruz 
— Adelino Gonçalves Vasco (aniv.) e esposa
— Aurora Catarino Afonso Novo, pais e filho
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Maria Teresa Alves Felgueiras e familia
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Alvarina dos Santos Pereira (Div.Esp.Santo de Coura) 
Sábado 30 de abril 
09h00 – Igreja Matriz de Esposende – Lausperene

Exposição do Santíssimo
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Celebração Interparoqial do Crisma
— Paroquianos
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Celebração Interparoqial do Crisma
— Paroquianos
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Joaquim de Sá Fernandes (7.º dia)
— Ludovina Martins Carreirinha (1.º aniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (m.c.Confraria)
— José Ramos da Fonseca (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Daniel Lacerda e esposa Celeste (7.º Dia)
Domingo   01 de maio
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Pelas Mães
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos 
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— José Ferreira do Vale (7.º Dia)
— Pelas Mães
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Confraria do Santíssimo
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Pelas Mães
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Pelas Mães
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Pelas Mães
11h30 – igreja do Bom Jesus (Fão) 
— Bom Jesus
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Pelas Mães
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Beleza Vilas Boas Patrão

Segunda-feira 25 de abril
10h00 – Igreja Matriz de Esposende – Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Santa Rita
— Maria das Graças Martins Augusto

– Exposição do Santíssimo até às 12h30 
Terça-feira 26 de abril
16h30 – Igreja Matriz de Esposende – Lausperene
— Maria José Correia de Oliveira, pais e sogros
— Amandina Alves Martins Sá Pereira e António Au-

gusto Lopes
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Bom Jesus
— Carlos Morais da Benta
— Eugénio Graça da Silva
— Maria Azevedo Arantes e Cândido António Gomes
— Maria José Oliveira Graça, Avelino Reis Graça e 

António Viana
— Joaquim do Norte Miranda
— Julieta Pinto David e Joaquim da Mota Araújo
— Maria Alves da Silva
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge, esposa e filhos
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Carolina Matias da Rocha, marido e filhas
— David da SIlva Sampaio
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— 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 sogros
— Maria Antónia Pires
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— José Alves do Paço Júnior, esposa  e filhos (filho José)
— José Alves da Lomba 
— Deolinda Ferreira da Silva
— Evangelina Gomes Martins
— José Pereira Azevedo, pais, irmãos e cunhados (esposa)
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— José da Silva Cardoso, esposa, sogros, nora e Armanda
— Elisa da Silva, marido, filho, nora e neta
— António Francisco Barros e família
— Rosa Faria Vasco e filhos
— Maria Ribeiro Alves, pais e Adelino Eiras Passadiço, 

esposa e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 27 de abril
16h30 – Igreja da Matriz de Esposende – Lausperene
— José Guerra Laranjeira
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Calil Salim Tobias Sucar
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Bom Jesus
— Maria Emídia Moreira Morais
— Almerinda Pereira Campos e família
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Avelino da Costa Carvalho
— Maria Rodrigues Filipe e marido
— Emília Fernandes Eiras e marido
— Gabriel Pires Fernandes Eiras

Preparando o Mês de Maria
A Devoção do Mês de Maria está muita enraizada 

nas nossas comunidades, de um modo particular a partir 
das aparições de Fátima.

Neste Ano Missionário e da Misericórdia, mais 
uma vez vamos procurar, cada dia, aprender a miseri-
córdia com Maria procurando estar com a rainha das 
missões todos os dias para com ela aprendermos a ser 
missionários.

“Maria ensina-nos que o discípulo missionário é 
aquele que vibra com a tradição da Igreja, o ensina-
mento dos Apóstolos e que encontra na eucaristia a 
força para partir o em missão”.

Apresentamos o programa diário para o Mês de 
Maria nas diversas paróquias.

Paróquia de Apúlia (S. Miguel)
Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados, que 
será meia hora antes da Eucaristia, com a seguinte 
calendarização:
Segunda-feira ......... ................. ........... 1.º e 2.º Anos
Terça-feira.............. ................ ..............3.º e 4.º Anos
Quarta-feira............................. .............5.º e 6.º Anos
Quinta-feira ........... ............... ...............7.º e 8.º Anos
Sexta-feira ........ Past. Familiar, Leg.  Maria e G. Coral
Sábados ................. 9.º e 10.º anos e Grupo de Jovens
Paróquia de Esposende (S.ta Maria dos Anjos)
De segunda  a sexta, às 21h00, com a seguinte calen-
darização da Catequese que o organiza:
Segunda-feira ......... ................. ........... 5.º e 6.º Anos
Terça-feira.............. ................ ..............3.º e 7.º Anos
Quarta-feira............................. .............4.º e 8.º Anos
Quinta-feira ........... ............... ...............2.º e 9.º Anos
Sexta-feira .............. .............. ............. 1.º e 10.º Anos

Paróquia de Fão (S. Paio)
Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia.
Paróquia de Fonte Boa (Divino Salvador)

Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Do-
mingos, que será meia hora antes da Eucaristia, com a 
seguinte calendarização:
Domingo  ......... Movimento da Mensagem de Fátima
Segunda-feira   .....................................6.º e 8.º anos,
Confraria Senhora do Rosário e Equipas de Limpeza

Terça-feira   ..........................................1.º e 5.º anos, 
Confraria do Santíssimo Sacramento e Leitores

Quarta-feira  ......................................2.º e 10.º anos, 
Confraria das Almas e ACR

Quinta-feira   ....3.º e 7.º anos, MEC’s e Grupo Coral
Sexta-feira  ............................................4.º e 9.º anos, 

Ass. do Sagrado Coração de Jesus e Zeladoras
Sábado   ............................................ Grupo de jovens

Paróquia de Gandra (S. Martinho)
Todos os dias às 20h00, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia.

Paróquia de Gemeses (S. Miguel)
Todos os dias às 20h00, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia.

 Paróquia de Rio Tinto (S.ta Marinha)
Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será no final da Eucaristia.
Paróquia de Vila Chã (S. João Baptista)

Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será no final da Eucaristia.


