
6.º Domingo do Tempo Pascal
1.ª Leit. – Act 15, 1-2. 22-29; 
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Ap 21, 10-14. 22-23;
Evangelho – Jo 14, 23-29.

Na liturgia deste Domingo sobressai a promessa de 
Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada 
da sua comunidade em marcha pela história: não estamos 
sozinhos; Jesus ressuscitado vai sempre ao nosso lado.

A primeira leitura apresenta-nos a Igreja de Jesus a 
confrontar-se com os desafios dos novos tempos. Ani-
mados pelo Espírito, os crentes aprendem a discernir o 
essencial do acessório e actualizam a proposta central 
do Evangelho, de forma que a mensagem libertadora de 
Jesus possa ser acolhida por todos os povos.

Na segunda leitura, apresenta-se mais uma vez a meta 
final da caminhada da Igreja: a “Jerusalém messiânica”, 
essa cidade nova da comunhão com Deus, da vida plena, 
da felicidade total.

No Evangelho, Jesus diz aos discípulos como se 
hão-de manter em comunhão com Ele e reafirma a sua 
presença e a sua assistência através do “paráclito” – o 
Espírito Santo. Este Evangelho apresenta o final do 
discurso da despedida... “Não se perturbe nem intimide 
o vosso coração”. Jesus Cristo procura-nos para termos 
parte na sua comunhão com o Pai. Se acolhermos a sua 
palavra e o seu Espírito, Ele cura-nos do homem velho e 
dá-nos a vida nova que será plena quando participarmos 
definitivamente na sua glória de Ressuscitado.

A sua despedida, antes da Ascensão, reflecte o amor 
que determina toda a sua acção pela humanidade: o 
Filho, que vive com o Pai, no mesmo Espírito, mani-
festa e realiza para nós as obras de Deus.  Assumindo-se 
no  da intimidade trinitária, revela quanto Deus se 
empenha no presente e no futuro dos que reúne à sua 
volta: Quem me ama… meu Pai o amará; nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada… E o Espírito Santo 
que o Pai enviará em meu nome vos ensinará… e vos 
recordará tudo o que Eu vos disse. A sua disponibilidade 
incondicional – para servir e dar vida por todos (Mc 10,45) 
– assinala e declara a disponibilidade divina que precede 
e solicita a disponibilidade humana.  O eis-Me de Deus 
para nós, deve ser correspondido pelo eis-me de nós para 
Deus.  Se guardarmos a sua palavra, acontecerá essa cor-
respondência e Deus poderá efectivar em cada um o seu 
desígnio máximo: “Nós viremos a ele e faremos nele a 
nossa morada”. 

Jesus despede-se com a fórmula habitual mas modi-
ficada: Deixo-vos a minha Paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como a dá o mundo. E acrescenta: Não 
se perturbe nem se intimide o vosso coração. É uma 
despedida diferente pois não estará ausente mas presente 
de outro modo: o seu Espírito, que é também o do Pai, 
acompanhá-los-á mantendo-os na comunhão fraterna e 
habitados por Deus.
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Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
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Ano Santo da Misericórdia
“Amoris laetitia” – “Alegria do Amor”
Capítulo oitavo: 
“Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade”
O capítulo oitavo faz um convite à misericórdia e ao 

discernimento pastoral diante de situações que não cor-
respondem plenamente ao que o Senhor propõe. O Papa 
usa aqui três verbos muito importantes: “acompanhar, 
discernir e integrar”, os quais são fundamentais para 
responder a situações de fragilidade, complexas ou irre-
gulares. Em seguida, apresenta a necessária gradualidade 
na pastoral, a importância do discernimento, as normas 
e circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral e, 
por fim, aquela que é por ele 
definida como a “lógica da 
misericórdia pastoral”.

As situações ditas de 
irregulares devem ter um 
discernimento pessoal e 
pastoral e – segundo a Exor-
tação –  “os batizados que 
se divorciaram e voltaram 
a casar civilmente devem 
ser mais integrados na co-
munidade cristã sob as di-
ferentes formas possíveis”.

Em particular, o Santo 
Padre afirma numa nota 
de pé de página que “em 
certos casos poderá existir 
também a ajuda dos sacra-
mentos”, recordando que o confessionário não deve ser 
uma sala de tortura e que a Eucaristia “não é um prémio 
para os perfeitos, mas um alimento para os débeis”.

Mais em geral, o Papa profere uma afirmação extre-
mamente importante para que se compreenda a orientação 
e o sentido da Exortação: “é compreensível que não se 
devia esperar do Sínodo ou desta Exortação uma nova 
normativa geral de tipo canónico, aplicável a todos os 
casos. É possível apenas um novo encorajamento a um 
responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos 
particulares, que deveria reconhecer: uma vez que “o 
grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, 
as consequências ou efeitos duma norma não devem 
necessariamente ser sempre os mesmos” (AL 300).

O Papa desenvolve em profundidade as exigências 
e características do caminho de acompanhamento e dis-
cernimento em diálogo profundo entre fiéis e pastores. 
A este propósito, faz apelo à reflexão da Igreja “sobre os 
condicionamentos e as circunstâncias atenuantes” no que 
respeita à imputabilidade das ações e, apoiando-se em S. 
Tomás de Aquino, detém-se na relação entre «as normas e 
o discernimento», afirmando: “É verdade que as normas 
gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar 
nem descuidar, mas, na sua formulação, não podem 
abarcar absolutamente todas as situações particulares. 
Ao mesmo tempo é preciso afirmar que, precisamente 
por esta razão, aquilo que faz parte dum discernimento 
prático duma situação particular não pode ser elevado 
à categoria de norma” (AL 304).
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Celebração do Mês de Maria
Apresentamos novamente, agora mais enriquecido, 

o programa diário para o Mês de Maria nas diversas 
paróquias, de acordo com o que nos foi proposto:

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
Na Capela da Senhora do Amparo, no lugar de Criaz, 
manteremos o horário habitual à segunda-feiras. De 
terça a sexta-feira  a recitação do terço será as 20h30 
e ao Domingo, às 07h30.
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. 
No dia 13 de Maio haverá procissão de velas após a 
eucaristia das 20h00.

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.
Segunda-feira   ...................................... 6.º e 8.º anos
Terça-feira   ........................................... 2.º e 9.º anos 
Quarta-feira  ...................................... 1.º e 10.º anos, 
Quinta-feira   ......................................... 5.º e 6.º anos
Sexta-feira  ............................................ 4.º e 7.º anos, 
Sábado   ............................................ Grupo de jovens

Paróquia de Vila Chã (S. João Baptista)
Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será no final da Eucaristia.
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Quarta-feira 04 de maio
16h30 – Igreja da Misericórdia (Esposende )
— Almas
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria A lexandra Faria Ribeiro e S. José
— Maria Leonilde Real A lves da Quinta e família
— Zacarias Barbosa Rodrigues e Carlota Faria Martins
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Filipe Catarino Santos Fradique
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Emília Gonçalves Real, marido e genro
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Maria Maurício Pereira e filho
— António Reis Petejo Moreira 
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém
—  Maria Domingues Catarino, marido e genro
— Manuel O. Alves Salgado e irmão António      
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e José Lemos Catarino
— Laurentino Alves da Lomba, tia Adélia e genro Ma-

nuel Ramos
— Manuel da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Mons. Manuel Baptista de Sousa e pais
Quinta-feira 05 de maio
19h00 – Igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Daniel Lacerda e esposa Celeste
— Almas
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Carlos Costa, Emília, Maria do Nascimento e 

família
— José Manuel Gonçlaves da Costa e Silva
— Laurinda Antónia Pires, marido e filho
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Celeste Neto Gomes, pai, irmão e cunhada
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— Ana de Sousa e marido (D. Esperança)
— Rosa Gomes Lopes, marido e pais (filha Lucília)
— Joaquina Alves Maciel e marido
— Manuel Barroselas Maciel 
— Domingos Barros dos Santos
— Preciosa Lopes, marido e filho
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Albina Ramos Lopes Anjos Eiras, sogros, pais 

e irmãos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Alexandrina Oliveira da Silva
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido e filho
— Maria da Silva Vieira de Sousa
Sexta-feira 06 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Maria da Costa Ferreira

20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— S. Felix (mc Conceição Ferreira)
— Almas (mc Alzira Fernandes)
— Abílio Marques Correia, mãe e avó
— António Martins Alves, esposa e Família
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Francisco Hipólito Silva Gomes, pais e sogro
— Adelino Moreira Marques Casais
— Manuel Alberto Silva Pereira
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Joaquina Gonçalves Real e família
— Maria Leite Pereira da Silva, marido e filho
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Laura Fernandes Eiras e família
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Joaquina de Azevedo Cruz
— Ana Gonçalves do Cabo
—  Francelina Gomes Cunha ,marido ,pais e irmãos  
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Palmira Morais Pereira Catarino ,marido e filho
— Maria Olinda Vale Gonçalves Ribeiro. 
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Manuel Azevedo Barros e Cidália G. Costa
— Marcos de Sá Escrivães
— Joaquim Martinho Gonçalves
— Ludovina Martins Carreirinha
— Maria Rosa Venda Rodrigues e pais
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Adelino Augusto Miranda 
— Miquelina Faria da Silva (filha Emília)
— Rosa Ferreira Martins, marido, e Ana Fernandes Vasco
— Adélio Oliveira e pais
— Deolinda Gonçalves Ferreira, Júlia Almeida Lima e 

Inácio Nogueira Monte
Sábado 07 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Celeste Neto Gomes (30.º Dia) 
— Manuel Ferreira Clemente (1.º Aniv.)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Armindo Cardoso Martins (1º Aniv.) mãe e sogro
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Alves da Lomba (Confr. das Almas)
— Deolinda Ferreira da Silva (Confr. das Almas)
— Associados vivos e falecidos do S. C. Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Joaquina Azevedo Cruz (30.º dia)
— Emília Fernandes Gaifém (30.º dia)
—  Ramiro da Venda Torres (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Arlindo Ferreira (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Martins Cardoso (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo   08 de maio
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento

Segunda-feira 02 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Nossa Senhora de Fátima
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Maria Rosa da Silva
— Carlos Morais da Benta
— Rita Martins Torres e Maria Torres do Monte
— Hermínia Matias e pais
— Maria Gomes Lavandeira, mãe e sogra
— José da Fonte Gaifém, esposa e António Gomes de Sá
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
— Ondina Reis Graça e marido, Avelino Graça de Oli-

veira e Maria José Graça de Oliveira
— Joaquim do Norte Miranda
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Criaz)
— Ana Oliveira da Silva e Família
— Luís Joaquim dos Santos, Esposa e genro
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel da Silva Dias Afonso
— Carolina Miana Correia e Marido
— Manuel Machado Seara e Família
Terça-feira 03 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Adélio Rodrigues Pereira
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família
— Alcinda Fernandes e Maria Alzira Lima dos Santos
— Alfredo Marques da SIlva e filho
— Américo Bento Queirós
— Américo Fernandes, esposa e filho
— António Neiva, filho Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araujo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Torres Barbosa
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Rosa Fernandes da Costa, marido e filhos
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— José Alves da Lomba
— Deolinda Ferreira da Silva
— Adelino Sousa Gomes,esposa e família
— Manuel Sousa Lopes 
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria da Conceição Portela, marido e filha Evangelina 

Cruz
— Maria Alves de Faria (1)
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
— Domingos Alves dos Santos (Confr. S.to António)
— Florinda de Sá Maciel e marido (filho Carlos)
— Carlos Manuel Ferreira Morgado,mãe e Maria do Vale 

Morgado
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Manuel da Silva Félix
— Laura Rosa Ferreira
— Hortência Fernandes Macieira, pais e sogros
— José da Silva Cardoso e esposa
— Abílio Ferreira da Silva, esposa e Eduardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— Rita de Jesus Loureiro e família
— Maximino de Matos

08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
09h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Almas (Alminhas do Cais) 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa

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 tele-
móvel (ver contactos).

Intenções do Papa para maio de 2016
UNIVERSAL – Respeito pelas mulheres. Para que, 
em todos os países do mundo, as mulheres sejam 
honradas e respeitadas, e seja valorizado o seu impre-
scindível contributo social.
PELA EVANGELIZAÇÃO – O Rosário. O Rosário
Para que se difunda nas famílias, comunidades e gru-
pos a prática de rezar o santo Rosário pela evangeli-
zação e pela paz.

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 será celebra-
da a 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.


