
Apresentação das Comissões de Festas
Conforme prometido, continuamos a divulgar as 

Comissões de Festas já constituídas para o próximo ano, 
agradecendo a todos os que terminaram os seus mandatos 
e aos que vão começar o serviço prestado à comunidade.

Festa da Senhora da Saúde (Esposende)
Presidente – Pároco
– José Arnaldo Novo Vareiro
– Pedro Alexandre Malheiro Castro Barros Bermudes
– Maria Cristina Ribeiro da Silva Couto
– José Gonçalo Fernandes da Silva Almeida
– João Luís Braga Laranjeira
– Conceição Vieira de Sá
– António Manuel Lima da Cruz Pimenta
– Artur Jorge da Silva
– João Maria Moreira Silva
– José Alfredo Lima Barros
– Álvaro Fernandes Moreira
– Mariana Ferreira Loureiro
– António Jorge Novo dos Santos
– André Gomes de Queirós  

Novena da Imac.da Conceição (Fonte Boa) 
Inicia se na próxima quarta feira, dia 30 de novem-

bro a Novena da Imaculada Conceição organizada pela 
catequese.  Esta será celebrada todos os dias com a reza 
do terço às 18h30, exceto ao sábado e ao domingo que 
será meia hora antes da Eucaristia.

Grupo de Jovens Nova Era (Fonte Boa) 
O grupo de Jovens Nova Era de Fonte Boa vai fazer 

a sua recolha habitual de alimentos para o CAFJEC no 
primeiro e segundo fim de semana de Dezembro mantendo 
sempre um cesto na entrada da igreja para quem quiser 
contribuir. A recolha pelas portas vai ser no dia 3, caso 
o tempo o permita; se não for possível ou não se acabar 
passa para o dia 10.

Este ano o grupo também vai dinamizar uma recolha 
de sapatos de criança para se mandar através do CAFJEC 
para uma comunidade jesuíta que está em Moçambique 
em missão. Esta recolha vai decorrer até dia 18 de 
Dezembro.

Desde já agradecemos todo o contributo que a co-
munidade doar.

Da Junta de Freguesia de Rio Tinto 
A Junta de Freguesia de Rio Tinto, à semelhança 

dos anos anteriores, em colaboração com a Esposende 
Ambiente, vai  proceder a uma campanha  de recolha 
de plásticos, no próximo dia 29 de novembro de 2016 
(terça-feira), das 8h00 às 17h00. Para o efeito, vai colocar 
um contentor no Parque Desportivo de Rio Tinto,  para 
que todos os interessados possam colocar os plásticos 
usados, que têm de estar devidamente limpos. 

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, con-

tinuam em pagamento, até ao final do Ano, os Direitos 
Paroquiais. Em Portugal, está consignado, a partilha em 
todas as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da Família. 
Ao Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, para 
a missão da nossa Comunidade. 

1.º Domingo do Advento
1.ª Leit. –  Is 2, 1-5; 
Salmo – Sal 121 (122), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 13, 11-14;
Evangelho – Mt 24, 37-44.
Neste domingo, inicia-se mais um Ano Litúrgico, 

no qual relembramos e revivemos os Mistérios da 
História da Salvação.

NATAL e PÁSCOA centralizam  as celebrações, 
que são vividas em três momentos: antes, durante e 
depois...

Neste Ano A, o Evangelho de Mateus terá uma 
atenção especial. Com o Advento, entramos no tempo 
que nos prepara para o Natal do Senhor.

A palavra ADVENTO significa “Vinda” e faz-nos 
relembrar e reviver  as primeiras etapas da História 
da Salvação, quando os homens se prepararam para 
a vinda do Salvador, a fim de que também nós possa-
mos preparar hoje na nossa vida a vinda de Cristo por 
ocasião do Natal.

Nas duas primeiras semanas do Advento, vigilantes 
e alertas, esperamos a vinda definitiva e gloriosa do 
Cristo Salvador, e nas duas últimas semanas, lembran-
do a espera dos profetas e de Maria, preparamos mais 
especialmente o seu nascimento em Belém.

A Liturgia de hoje é um veemente apelo à VIGI-
LÂNCIA. A primeira leitura é um apelo dramático a 
Jahwéh, o Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de 
vir mais uma vez ao encontro de Israel para o libertar 
do pecado e para recriar um Povo de coração novo. O 
profeta não tem dúvidas: a essência de Deus é amor 
e misericórdia; essas “qualidades” de Deus são a ga-
rantia da sua intervenção salvadora em cada passo da 
caminhada histórica do Povo de Deus.

A segunda leitura mostra como Deus se faz pre-
sente na história e na vida de uma comunidade crente, 
através dos dons e carismas que gratuitamente derrama 
sobre o seu Povo. Sugere também aos crentes que se 
mantenham atentos e vigilantes, a fim de acolherem 
os dons de Deus.

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar 
a história com coragem, determinação e esperança, 
animados pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, 
ainda, que esse tempo de espera deve ser um tempo 
de “vigilância” –  isto é, um tempo de compromisso 
activo e efectivo com a construção do Reino.

Jesus continua a vir, para nos salvar e nos trazer a 
felicidade. E nós temos que estar sempre atentos para 
perceber cada vinda sua. Ele está presente nas palavras 
de quem nos orienta para o bem, nos gestos de amor dos 
irmãos, no esforço de quem se sacrifica para construir 
um mundo mais justo e fraterno.

Hoje, devido ao medo provocado pelo desemprego, 
fome e violência, assistimos ao fenómeno da busca 
de refúgio no sagrado. Mas o excesso de alegria de 
práticas religiosas sem compromisso pode tirar-nos a 
possibilidade de perceber a chegada do Senhor.
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

Em «As Casas de Maria», Er-
mes Ronchi faz um percurso pelas 
passagens bíblicas mais signifi-
cativas da história e do mistério 
de Maria, segundo a linguagem 
da Casa que, na Bíblia, exprime 
o contexto pessoal e familiar 
mais íntimo, «onde acontecem 
os eventos decisivos da vida, do 
edifício à interioridade de quem 
o habita». Aqui fica um breve 
excerto de mais uma obra que 
nos pode acompanhar durante 
este ano dedicado à Mãe de Jesus.
A Casa do Louvor (Lc 1,39-56)

«A primeira palavra que Ma-
ria pronuncia na casa sobre o 
monte é de louvor. Modelo para 
os crentes: para Deus, o primado 

do louvor; para os irmãos, o primado da bênção. Todas 
as primeiras orações cristãs nascem à volta de Maria: o 
Magnificat, a primeira parte da Ave-Maria, o Benedictus, 
o Glória dos anjos em Belém e o Cântico de Simeão. 
Maria faz brotar orações. Então, o verdadeiro devoto de 
Maria aprende com ela a louvar e a bendizer, a libertar o 
coração diante de Deus, a fazer entrar a vida na oração, 
os pobres e os famintos, a fazer da oração a casa habitada 
pela história dos homens. A verdadeira devoção é esta: 
aprende a orar como ela. Ainda mais do que orar-lhe, 
orar como ela.

De onde nasce a oração de Maria, este canto exultante? 
Maria compreendeu Deus, viu que Deus é um Deus apa-
ixonado e realiza maravilhas. Por dez vezes repete: «Foi 
Ele quem olhou, foi Ele quem fez, é Ele quem liberta, é 
Ele quem derruba, é Ele quem eleva, é Ele quem despede 
de mãos vazias, é Ele quem cumula, é Ele…». Por dez 
vezes. A fé de Maria, a fé grande, a maior fé, é a que põe 
no centro não aquilo que eu faço por Deus, mas o que 
Deus faz por mim. No coração do Cristianismo não estão 
as minhas acções boas ou más, mas a acção de Deus. A 
salvação não acontece porque eu amo a Deus, mas porque 
Ele me ama.

Por isso, no centro do Cristianismo está como que um 
novo decálogo, que já não se refere ao agir do homem, 
mas que enumera as dez acções de um Deus apaixonado, 
daquele que mais não faz do que eternamente considerar 
cada homem muito mais importante que Ele próprio. 
Daqui deriva também uma nova ética, porque todos os 
substantivos com que, na Bíblia, Deus é descrito ganham 
valor de imperativo para o homem.»

Ermes Ronchi, ‘As Casas de Maria’
ed. Paulinas, Lisboa 2009
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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.com

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende fun-

ciona com o seguinte horário, para todas as paróquias:
Terça (Esposende) .............................  17h00 – 18h00
Quinta (Esposende) ............................. 19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Dina Queiroga
— Mário Neiva Losa
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
— Franclim Gaifém de Campos
— Adelaide Ferreira Miranda, marido, nora e genro
— Irene Cubelo de Faria, marido, filha, irmãs e Carlos 

Cardoso Salgado
— João Miranda Jesus Ferreira
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
—  Mário Mendonça Lopes Araújo
— Adelina Pereira Capela 
— António Fernandes Pereira Júnior e Teresa Alves 

Nogueira
— António Torres da Silva
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Eira Lopes 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Mariz Vasco, pais e sogros  
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Augusto Faria da Silva (30.º Dia)
— Albino Martins Ferreira e esposa
— Delfino Machado Ribeiro e esposa
— Manuel da Cruz Pimenta e família
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— António Sá Solino
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e cunhada Esperança
— Eugénia Machado Duarte, pais, cunhados Ilidio Ma-

tias e António Escrivães
— Felismina Gonçalves Lopes
— Isaias Luis Dias, esposas e genro
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Manuel Torres da Costa Monteiro, filho, pais, genro 

e sogros
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Padre Hipólito Alves, pais e irmãs
— Rodrigo Deveza e esposa
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes
Quinta-feira    01 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho e Augusto Pires 

Rosmaninho, filho e nora
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maximino de Matos 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Novena às 18h15
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pimenta e família
— Porfirio Santos Bazulo e Manuel Rodrigues Escrivães
— António Pereira Azevedoo (neta Luísa)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Augusto Cuz Amaral
— Maria Adosinda Rodrigues Ferreira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albina Barbosa da Silva e marido

— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e Júnior
— António Joaquim Pires e esposa
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael Costa
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José de Sá Faria, esposa, filha e neto
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva
— Manuel de Jesus Silva 
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa, filho, pais e sogros
— Maria Lúcia Lisboa Pires e Pais
— Martinho Ribeiro, esposa, filha e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
Sexta-feira     02 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Almas
— Maria de Marcos Fradique
— Almerinda Pereira Campos e marido
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Franclim Gaifém de Campos 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Francelina Gomes Cunha ,marido ,pais e irmãos
— Joaquim Fernandes Escrivães e Mário Escrivães 

Rodrigues
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho 
— Joaquina Azevedo Cruz
— José Joaquin Cruz Vendeiro
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Azevedo Barros e esposa
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria de Fátima Mouquinho Costa ,pais e irmão
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Vendeiro ,pais e irmãos
— Palmira Morais Catarino ,marido e filho
— Rosa Cancela Cerreirinha e marido
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas
— Abel Eiras Gomes Vieira
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Ana Gonçalves Herdeiro, marido e filhas
— Caridade Fernandes da Justa, irmãs e filhos
— Francisco Hipólito Silva Gomes, pais e sogro
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
— Maria da Conceição Palmeira, marido e mãe
— Maria Gonçalves Herdeiro, marido e filho
— Maria Leonilde Real Alves da Quinta e Joaquina Gonçalves 

Real e família
— Secundino Faria Hipólito
— Sergio Filipes Dias, irmã e avós
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes 

Vasco 

Intenções do Papa para Dezembro
Universal – O fim dos meninos-soldados. 
Para que seja eliminada em todo o mundo a 
praga dos meninos-soldados.
Pela Evangelização – Redescobrir o Evangel-
ho na Europa. Para que os povos europeus 
redescubram a beleza, a bondade e a verdade 
do Evangelho, que dá alegria e esperança à 
vida.

Segunda-feira 28 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo, marido e família
— Eduardo Pereira Viana e cunhada
— Franclim Gaifém de Campos
— Maria Conceição Meira Vila Chã, irmãos e cunhados
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Igreja e Maria de Jesus
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Almas
— Adelino Gomes Miranda e esposa e Franglim Gaifém 

de Campos
— Almas e Laurentina Ferreira Morgado
— Alzira Pereira da Silva e marido
— Carlos Morais da Benta
— José Lopes Gaifém
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Maria de Marcos Fradique
— Maria José Graça de Oliveira, Francisco Gomes Amo-

rim e Emídio Ramos Saraiva e família
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Miana Correia e Marido
— Delfino Machado Ribeiro, esposa e pais
— Manuel Martins Ferreira
— Salvador Gomes Alves, Esposa e Filho
Terça-feira 29 de novembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Carolina Nunes Novo, marido, pais e irmãos
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adélio José da Silva Matos, esposa e cunhada Teresa
— António Francisco Barros e família
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Laurentina Gongalves dos Santos e família
— Maria Pimenta Guimarães e pais
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Luís da Silv , esposa e filho (filha)
— António Pereira Azevedo
— Carolina Orfão de Sousa (Neto António Sousa) 
— Deolinda Alves do Paço, marido, pais e sogros (filha 

Maria do Carmo)
— Deolinda Ferreira da Silva (19)
— José Alves da Lomba (28)
— Laurinda Da Silva Lage (José Figueiredo)
— Manuel Augusto Alves da Costa e esposa (filha Alice)
— Maria Alice Carvalho Faria (marido)
— Maria Alves de Faria
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albina Barbosa da SIlva
— Almas do Purgatório
— António Meira Pires
— Augusto Rafael Couto Costa
— Beatriz Pinheiro Neto
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pereira da Costa Cardante e sogra
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros, e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Rosa da Silva, marido, filhos, netos e genros
— P.e José Pires Afonso
Quarta-feira 30 de novembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia

Sábado 03 de dezembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria da Silva Barreiro (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— António da Costa Fitas (7.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses

Novena após a Missa
— Florinda Alves Miranda
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Alberto Ferreira Soares (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquim Catarino de Faria (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra de Santo António (Clementina Ferreira)
— António Alves Peixoto, esposa, família e Armando 

Gomes da Silva
— Pais e sogra de Rosária Carreirinha
— Teresa Alves da Lage, marido, filho Laurentino e neto
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Márcia Laranjeira Rites (30.º dia)
Domingo   04 de dezembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses

Novena após a Missa
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja da Misericórdia de Fão

416.º Aniversário
Preside o Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga
dando posse ao Capelão (P.e Catarino)

— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus, Sagrado Coração de Maria 
11h30 – igreja Matriz de Fão – Não há missa
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais


