
Domingo da Santíssima Trindade
1.ª Leit. – Prov 8, 22-31; 
Salmo – Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-5;
Evangelho – Jo 16, 12-15. 

Celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade. 
Esta festa deve despertar em nós o desejo de conhecer 
esse Deus que vem ao nosso encontro. Esta é, sobretudo, 
a festa do amor. A Igreja convida-nos a contemplar o mis-
tério inefável e insondável da Trindade Santa! Mergulhar 
na profundidade deste mistério é fazer a experiência da 
imensidão do amor de Deus. Para se relacionar conosco, 
quis fazer-se família: como Pai, Ele nos criou; como 
Filho nos redimiu; e, como Espírito Santo, nos santifica.

Toda a vida da Igreja está impregnada pelo Mistério 
da Santíssima Trindade. Não é para pensar no incompre-
ensível. Mas na realidade mais profunda do nosso ser e do 
nosso agir. Aqui trata-se da presença ativa da Santíssima 
Trindade na História da Salvação. Deus está presente e 
age sempre na história do mundo e de cada um de nós. E 
age como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Pai atribui-se a 
criação do mundo e do homem; ao Filho, a restauração 
ou salvação. E ao Espírito Santo, a santificação ou ple-
nificação da vida. 

Ao nascermos somos inseridos em Deus no Batismo 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; e no fim da 
vida, somos encomendados a Deus em nome da Trindade. 
Ao iniciarmos e terminarmos o dia, fazemos (ou devíamos 
fazer) o sinal da cruz em nome da Trindade. Iniciamos os 
momentos importantes da vida em nome de Deus Uno 
e Trino. Qualquer celebração é iniciada e terminada em 
nome da Santíssima Trindade.

Ora, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, 
como homens e mulheres, existe em cada um de nós algo do mis 
tério da Santíssima Trindade. A Trindade é o Bilhete de 
Identidade dos cristãos: no discípulo de Jesus deve estar 
refletida a face de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A 
marca da Trindade pode ser identificada na comunidade 
cristã. Mesmo os que se desgarraram bastante, sentem-se 
bem aceites, amados, valorizados; quando as alegrias e 
as tristezas são partilhadas; quando as diferenças não são 
eliminadas em nome da unidade, mas são consideradas 
um enriquecimento.

Percebe-se o sinal da Trindade nas famílias onde há 
diálogo, amor, colaboração. Nota-se o sinal da Trindade 
onde não existe competição, dominação sobre os outros. 
Mas prestação de serviço fraterno para que todos se 
sintam amados.

Professar a fé na Santíssima Trindade, não significa 
somente reconhecê-la, mas tomá-la como modelo para 
nossa vida pessoal e comunitária.

Quando traçamos sobre nós, o sinal da cruz, invocan-
do a Santíssima Trindade, podemos ter a certeza de que 
novos horizontes se abrirão para nós. O que nos parecer 
obscuro, tornar-se-á claro! Viver a vida trinitária é fazer 
a mesma trajetória de Jesus: é viver comunitariamente, 
priorizando sempre os valores do Reino!
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Ano Santo da Misericórdia
Como fazer a Peregrinação?

A peregrinação do Ano Santo da Misericórdia deve 
começar bem antes da nossa 
saída em direção à Igreja 
na qual vamos atravessar a 
Porta Santa. A nossa pere-
grinação deve começar na 
nossa própria comunidade, 
onde vivemos e nos rela-
cionamos. 

O Papa Francisco, na 
Bula Misericordiae Vultus, 
diz: O Senhor Jesus indica 
as etapas da peregrinação 
através das quais é possível 
atingir esta meta: «Não 
julgueis e não sereis julga-
dos; não condeneis e não 
sereis condenados; perdoai 
e sereis perdoados. Dai e 
ser-vos-á dado: uma boa 
medida, cheia, recalcada, 
transbordante será lançada no vosso regaço. A medida 
que usardes com os outros será usada convosco» (Lc 
6, 37-38). Ele começa por dizer para não  julgar nem 
condenar. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de 
Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. (...) Que 
grande mal fazem as palavras, quando são movidas por 
sentimentos de ciúme e inveja! Falar mal do irmão, na sua 
ausência, equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer 
a sua reputação e deixá-lo à mercê das murmurações. 
Não julgar nem condenar significa, positivamente, saber 
individualizar o que há de bom em cada pessoa e não 
permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e 
a nossa pretensão de saber tudo. Mas isto ainda não é 
suficiente para se exprimir a misericórdia. Jesus pede 
também para perdoar e dar.” (MV 14).

Isto significa que antes de iniciarmos a nossa pere-
grinação é preciso examinar bem qual a bagagem que 
acumulamos durante a vida, de bom e de mau. Reconhecer 
que carregamos muita coisa desnecessária e prejudicial à 
vivência da misericórdia e que se Deus tem sido miseri-
cordioso conosco, nós não retribuímos da mesma forma, 
sendo misericordiosos com nossos irmãos.

Depois de nos prepararmos, por meio da reconcilia-
ção com Deus e os irmãos, podemos partir para a nossa 
peregrinação física, isto é, fazer o caminho até a Igreja 
onde está aberta a Porta Santa. Mas esse deve ser um 
itinerário realizado com o propósito de irmos ao encontro 
de Jesus, pois Ele é a Porta, como diz o Papa Francisco: 
“A Porta indica o próprio Jesus quando disse: ‘Eu sou 
a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará 
e sairá e encontrará pastagem’”.

Para atravessar a Porta Santa é necessário estar 
disposto a assumir o compromisso com o perdão e a 
misericórdia. Perdoar a si mesmo em primeiro lugar, 
pois quem não se perdoa não consegue perdoar o outro. 
E perdoar aos irmãos.
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Matrículas na escola...

...e na Catequese
Continuam a decorrer  até 15 de junho as matrículas 

para o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade. Por 
isso, também no Centro Paroquial de Vila Chã con-
tinuam abertas as inscrições (matrículas) das crianças 
que possam e queiram frequentar o nosso Infantário. 

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.

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) 
na Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul vão 
decorrer durante todo o mês de junho. A Renovação 
da Matrícula, para os outros, será a partir do dia 15 
de junho.

Confraria do Santíssimo (Gemeses)
Estão à cobrança, a partir do dia 22 de Maio, na Pa-

róquia de S. Miguel de Gemeses, os Anuais da Confraria 
do Santíssimo Sacramento.

“Santos Populares” com os idosos
A Câmara Municipal de Esposende, em parceria com 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas 
de Freguesias e outros Parceiros, no âmbito do Programa 
de Envelhecimento Ativo 2016, vai promover a Festa 
dos Santos Populares, no próximo dia 17 de junho, na 
Quinta da Malafaia.

A actividade destina-se a: 
– Idosos com idade superior ou igual a 65 anos de idade; 
– Pessoas portadoras de deficiência com autonomia, com 

idade superior a 35 anos; 
– Pessoas que frequentam as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, com valências para a Terceira 
Idade; 

– Pessoas com idade inferior a 65 anos, casadas ou a viver 
em união de facto com idoso inscrito na iniciativa; 

– Filhos das pessoas idosas inscritas na iniciativa, porta-
dores de deficiência, independente da idade. 
Os interessados poderão efectuar a sua inscrição nos 

postos de atendimento de cada Junta de Freguesia, até ao 
dia 26 de Maio, durante o horário normal de expediente.

Para a inscrição deverão apresentar o Cartão do cidadão 
ou o Bilhete de Identidade e o cartão de contribuinte.

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.com

Cartório Paroquial
Tendo em conta o dia Santo do Corpo de Deus e as 

Celebrações da Primeira Comunhão no próximo fim 
de semana, esta semana o Cartório Paroquial funciona 
com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Segunda (Esposende)............................17h00  – 18h00
Terça (Esposende) ............................. 17h00 – 18h00
Sexta (Esposende) ............................. 18h00 – 19h00



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Adelino Gomes Torres e família
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Mário Augusto Pedrisa Ferreira da Rocha, pais, sogros 

e cunhado
— Carolina Carvalho Machado
— Manuel Machado Seara
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas (mc Confraria)
—  Maria Mauricio Pereira e filho
— Maria da Eira Lopes
— Emília Fernandes Gaifém
— Manuel Catarino Inês
—  Manuel Pimheiro Rodrigues e sogros
—  José Tomás Faria Azevedo e sogros
— Ação de Graças a Santa Luzia 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Marcos Sá Escrivães e esposa         
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
— Manuel da Cruz Pimenta e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale e sogros
— Maria do Vale Morgado
— Américo Rodrigues da Silva (3)
— Teresa Martins Ferreira 
— José Coutinho Torres
— Serafim Martins Alves e família
— Maria Ferreira Ramos e família
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros e restante 

família
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
Quinta-feira   Corpo de Deus 26 de maio
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Paroquianos
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, marido, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Júnior, esposa e família
— Augusto Rafael e tios Celina e Carlos
— José Manuel Gonçlaves da Costa e Silva
— Ludovina Rosa da SIlva, marido e família
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Neto Gomes, pai, irmão e cunhada
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento
— Rosa Faria Vasco e filhos
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— António Francisco Barros e família
— Maximino de Matos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
08h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Santíssimo Sacramento
— Maria Conceição Sá Macciel e família (Otília Santos)
— Rosa Gomes Lopes , marido e genro (filha Lucília) 
09h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Santíssimo Sacramento

10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Santíssimo Sacramento
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Santíssimo Sacramento
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Nossa Senhora de Fátima 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e mãe
Sexta-feira 27 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Nossa Senhora de Fátima
— Mons.Manuel Baptista de Sousa
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Eduardo Pereira Viana e familiares
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima 
— Sagrado Coração de Jesus
— Ângelina Fernandes Miranda, marido e filho
— Arménio Ribeiro Pedrosa, esposa e Carolina
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Paulo Rodrigues dos Santos e esposa
— António Martins Alves
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Deolinda Gomes Rieiro e Amandio Pereira Casais
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, irmã e pais
— Júlia Alves Dias, marido e filha
20h00 – Igreja Paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas do Purgatório
— Joaquina de Azevedo Cruz
— Ana Gonçalves do Cabo
—  Teodósio Gomes Gonçalves
— Deolinda Gonçalves Pereira
— Joaquim Martinho Gonçalves
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Arminda G Narciso Morais 
— Ramiro da Venda Torres e pais 
— Manuel Oliveira Alves Salgueiro 
— Delfina Fernandes da Fonte
— Joaquim de Sá Fernandes 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Mário Mendonça Lopes de Araújo
— Maria Eugénia da Silva Moreda
20h00 – Igreja Paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Domingos Alves Vilas Boas, esposa e filhos
— Mário Ferreira Morgado
— Carlos Manuel Ferreira Morgado e mãe
— António Ferreira Alves, esposa e genro
— Américo Rodrigues da Silva (4)
— Inácio Nogueira Monte
— Manuel Coutinho Torres
— Alvarina dos Santos Pereira e sua mãe

Segunda-feira 23 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Nossa Senhora de Fátima
— Ação de Graças a S. Bento
— Rufino Ferreira Soares, pais e sogros
— Carlos Morais da Benta
— Eugénio Graça da Silva
— Joaquim do Norte Miranda, Manuel Vicente Couto e 

Elvira de Jesus Ferreira
— M.... Oliveira 
20h00 – Capela da Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima
— Carolina Miana Correia e Marido
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— Rodrigo Devessa Gomes Ribeiro
— Francisco Correia, Esposa e Neto
Terça-feira 24 de maio
16h30 – Igreja da Misericórdia (Esposende ) 
— Nossa Senhora de Fátima
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Estela Azevedo e Aurélio Azevedo
19h00 – Igreja Paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Neiva, fiilho, Celina e cunhados
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, fiilho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
20h00 – Igreja Paroquial de Gemeses
— António José Oliveira dos Santos (Aniv.)
— José Alves da Lomba (1)
— Deolinda Ferreira da Silva
— Albino Ferreira da Silva e esposa
— Maria Alves de Faria (4)
—  António Cristiano Lopes Ferreira,Maria Laurentina 

Ferreira Maciel
20h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais (1.º Aniv.º)
— André José Fernandes, esposa e sogros
— Virgínia da Cruz Barros
— José da Silva Barreiro e família
— José da Silva Cardoso e esposa
— M.ª Pimenta Gomes, Rosa Pinto Fonseca, marido e filha
Quarta-feira 25 de maio
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Daniel Lacerda e esposa Celeste (30.º Dia)
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Guerra Laranjeira
— Ricardo Lincol Pereira Mendes
19h00 – Igreja Matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria Imídia Moreira Morais
— Alice Ferreira Monteiro e pais 
20h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria Manuela Arantes Carvalho

A Primeira Comunhão é um momento especial e 
inesquecível na vida de todas as crianças. Quando uma 
criança não é baptizada até à idade de entrar na Catequese, 
não deve ser Baptizada sem primeiro fazer a sua prepara-
ção (“Catecumenado”) que termina com a celebração dos 
dois primeiros Sacramentos da Iniciação Cristã (Baptismo 
e Eucaristia) na mesma celebração.
Sábado 28 de maio 
14h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Primeira Comunhão
— Paroquianos
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Festa da Primeira Comunhão
— Paroquianos
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Adelino Carvalho do Vale (1.º aniv.) e pai
— Francisco Gomes de Amorim (7.º dia)
— Raimundo Rolo Pereira (7.º dia)
— Pelos antigos Escuteiros e Guias falecidos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Rodrigo Deveza Gomes Ribeiro  (30.º dia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira  (30.º dia)
— Maria Faria de Carvalho  (30.º dia)

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Ana Maria da Cruz Rites (30.º Dia)
Domingo   22 de maio
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar
— Albina Barbosa da Silva
— Emília da Silva Couto
— Maria Celeste Neto Gomes
— Américo de Lemos Fernandes
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja Matriz de Esposende

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento
10h00 – igreja Matriz de Fão 

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
15h00 – Igreja Matriz de Apúlia

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento

No final, Procissão do Santíssimo
15h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento
15h00 – igreja paroquial de Gemeses

Festa da Primeira Comunhão
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa


